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Förord 
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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att se vad som förändrats i bankernas krav på utlåning vid 
fastighetsköp sedan nischbanker trätt in på marknaden. Med hjälp av två fiktiva par har vi 
sökt svaret hos Swedbank, Länsförsäkringar Bank och Försäkring, Nordea, Värmlands 
Provinsbank och Handelsbanken i Karlstad.  
 
Intervjuerna som utförts har skett genom öppna intervjuer och respondenterna har fått svara 
fritt på de ställda frågorna. De fem bankerna som undersökts står för sammanlagt 80 % av 
bolånemarknaden. Som utgångspunkt för undersökningen har vi studerat teorier inom 
bankernas relation till kunden, konkurrens mellan bankerna och hur amorteringarna sker.  
 
Sedan nischbankernas inträde på marknaden har bankerna fått sänka sina krav på grund av 
konkurrens. Nischbankerna har bidragit till att storbankerna fått höja sin belåningsgrad på lån 
till fastigheter samt att de i vissa fall fått sänka sina krav när det gäller säkerhet för lånet. 
Bankerna ser gärna sina kunder som helkunder, de flesta bankerna förutsätter att kunden 
flyttar över alla sina tillgångar och skulder till den ”nya banken”.  Om kunden flyttar alla 
konton till den nya banken kan personen få en bättre helhetslösning än vad de skulle ha fått 
om de enbart tog ett lån hos den ”nya banken”. Alla banker betonade att de jobbar med 
helhetslösningar.  
 
Storbankerna har en fördel jämfört med nischbankerna då det är lättare för kunden att ha en  
relation till banken och den personlige bankmannen. Nischbankerna har inga lokala kontor 
och därför blir det svårt för kunden att inleda en relation till banken överhuvudtaget. 
 
Trots att konkurrensen ökar så kan inte banken bevilja ett bolån enbart av konkurrensskäl, de 
måste känna ett förtroende för kunden och veta att de klarar av att betala den kostnad som 
bolånet innebär i nuläget.  
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt ges en beskrivning hur bolånen ökat de senaste åren samt hur bankernas 
konkurrens ser ut idag. Det leder sedan fram till en problemformulering samt vad som är 
syftet med uppsatsen. Avslutningsvis beskrivs avgränsningarna och varför vi valt de företag vi 
gjort. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
För många människor är det en dröm att få köpa ett eget hus och för vissa går drömmen i 
uppfyllelse. I dagens läge är priserna högre än vad de någonsin varit och räntan ligger trots 
den senaste tidens höjningar på en relativt låg nivå. Detta innebär att människor får mindre 
marginaler att leva på efter att boendekostnaderna är betalda och marginalen blir mindre i takt 
med att räntan går upp. Den rörliga räntan ligger i dagsläget mellan 3.95 % och 4.65 % och 
den 5-åriga räntan mellan 4.92 % och 5.00 % (bilaga 2).  
 
Dessa räntesatser grundar sig på den ränta som banken har som inlåningsräntan från 
Riksbanken. Riksbanken är en självständig institution som tar beslut i frågor som rör den 
svenska penningpolitiken. Alla beslut som tas där har till syfte att upprätthålla ett stabilt 
penningvärde. ”Med ett stabilt penningvärde menas låg och stabil inflation” (Räntestyrning 
2005). Reporäntan är Riksbankens viktigaste instrument för att styra inflationen i Sverige. 
Beslut om reporäntan fattas av Riksbankens direktion. I direktionen sitter det 5 personer som 
är tillsatta av riksbanksfullmäktige. En låg och stabil inflation skapar goda förutsättningar för 
en gynnsam ekonomisk utveckling. Riksbankens mål är att upprätthålla en inflation på 2 % 
(Penningpolitiken 2006).  
 

 
  
Referens; Riksbankens räntestyrning- penningpolitik i praktiken 2005 
 
Då räntorna idag är låga, men på uppgång, spekuleras det mycket i om det kommer att bli en 
bostadskrasch lik den i början 1990-talet. Forskare menar dock att det inte kommer att ske 
igen och att huspriserna kommer att stagnera på nuvarande nivå.   
 
Kraschen i början av 90-talet föregicks av att kreditmarknaden avreglerades 1985. När 
kreditmarknaden avvecklades fick det till följd att utlåningen ökade i rasande takt. År 1986 
kom en mycket betydande lagförändring som innebar att även utländska banker fick möjlighet 
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att bedriva bankverksamhet i Sverige, s.k. oktroj1, dock endast genom dotterbolag (KKV 
2006). Även om det enligt lag var möjligt för utländska banker att bedriv verksamhet i 
Sverige hade staten fortfarande sista ordet då de nya aktörerna var tvungna att genomgå en 
särskild prövning för att undvika överetablering på en fungerande marknad.     
 
Kraschen började i finanssektorn hösten 1990 och drog snabbt med sig bankmarknaden och 
bankkrisen var ett faktum. Hela den svenska ekonomin var på väg nedåt efter en längre tids 
uppgång. Fastighetspriserna sjönk, arbetslösheten gick från 1,1 % i juni 1990 till 9 % i juni 
1993 (Lybeck 1994). I Mars 2007 var arbetslösheten 4,8 % (SCB ref. 1).  
      
Bankerna verkar numera på en marknad som har ett fåtal stora aktörer samt några mindre. På 
senare år har ett antal nya aktörer introducerats såsom Bluestep, Ikanobanken och Freedom 
Finance.  
 
Bluestep har gjort sig kända för att acceptera kunder som har svårt att få lån hos de stora 
bankerna. För att få ett bolån hos Bluestep krävs det att kunden betalar en kontantinsats på 5 
% av köpeskillingen. All amortering sker enligt annuitetsmetoden (Bluestep ref. 1).  
 
Hos Ikanobanken kan kunden låna upp till 95 % i bottenlån under förutsättning att hela 
bolånet finns hos banken. Det står klart och tydligt på hemsidan att de inte förhandlar om 
räntan. Vid betalning av amortering använder sig banken av både rak- och 
annuitetsamortering, beroende på vilken metod kunden vill använda sig av. Det går även att få 
ett lån amorteringsfritt upp till 85 % av lånet (Ikanobanken ref.1).  
 
Freedom Finance samarbetar med bl.a. SBAB och har en belåningsgrad mellan 85-95 % 
beroende på vilken bakomliggande långivare som används. Amorteringsmetoden som 
Freedom Finance använder sig av är rak amortering (Freedom Finance ref.1).  
 
Vi ville undersöka om de nya aktörerna medfört att de stora bankerna, Nordea, Swedbank och 
Handelsbanken ändrat sitt agerande vid utlåning. Det visade sig vara svårt att få kontakt med 
de mindre aktörerna då dessa inte har något lokalt kontor i Värmland att kontakta. De flesta 
har endast ett huvudkontor och inga lokalkontor. All kommunikation med nischbankerna 
skulle för oss ha skett via mail. Då de inte svarade på våra utskickade mail fanns det inget för 
oss att göra. Istället hamnade fokus på de lokala bankkontoren i Karlstad. De banker som valts 
ut och dess marknadsandelar gällande bolån på den svenska marknaden är:  
 
Banker    Marknadsandelar i procent 

Handelsbanken (Stadshypotek)  28 

Swedbank    27 

Nordea (Nordea Hypotek)  17 
Värmlands Provinsbank 
(Danske Bank)   5 

Länsförsäkringar Bank & Försäkring 3 

Summa marknadsandelar                      80  
(Bankföreningen, ref. 3. Länsförsäkringar, ref. 1. Realtid, ref. 1.) 
 

                                                 
1Oktroj = De tillstånd som krävs för att bedriva bankverksamhet i Sverige.  
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Även om det finns få konkurrenter är det svårt för ett mindre bolåneinstitut att slå sig in på en 
marknad som präglas av god lönsamhet (ref. Econ). De stora bankerna tar en stor del av 
marknaden och kan konkurrera ut de mindre aktörerna. Trots detta är de utmanare och ingen 
bank vill bli av med sina marknadsandelar; därför måste storbankerna vidta åtgärder. Ett 
tydligt exempel är att bankerna tidigare gjort avslag för personer med 
betalningsanmärkningar. De nya aktörerna ställer inte samma krav på sina låntagare som de 
traditionella bankerna gör och kan exempelvis godkänna en person med 
betalningsanmärkning. Detta innebär i sin tur att de traditionella bankerna får tänja på sina 
egna regler och göra individuella prövningar av låntagarna och där blir relationen mellan 
bankman och kund viktig. Ett annat exempel är att bankerna har börjat erbjuda så kallade 
påköpsrabatter. Ett exempel på påköpsrabatter är att Swedbank just nu har (slutet av april 
2007) en kampanj som ger livsgaranti, vilket innebär att om det är ett par som köper en bostad 
och tecknar sitt bolån hos dem kommer hälften av bolånet att skrivas av om en av låntagarna 
avlider.     
     
I Sverige ökar bolånen för varje år som går, vilket har sin naturliga förklaring i att huspriserna 
årligen stiger. År 2006 ökade privatpersoners huslån med 113 miljarder kronor jämfört med 
2005 (Bankföreningen, ref.1). Utlåningen till småhus har under 2000-talet ökat med 467 
miljarder vilket innebär en procentuell ökning på 95 % (Bankföreningen, ref.2). En 
genomsnittsvilla har under de senaste tio åren ökat i värde med 120 % (E24, ref.1) Detta 
innebär att människor som köper hus idag har en mindre marginal att leva på än de som köpte 
i slutet av 90-talet då lönerna mellan åren 1992-2005 ökade med 60 % (SCB, ref.2).  

 
De fiktiva paren  
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av två fiktiva par som vill låna pengar till ett 
fastighetsköp. De båda paren har fått olika egenskaper för att se om det skett någon förändring 
i bankernas agerande vid utlåning sedan nischbanker inträtt marknaden. 
 
För att få en rättvis jämförelse har vi valt två par som ska låna pengar till en fastighet på 
1 500 000 kr. Fastigheten som ligger i Karlstad har ett taxeringsvärde på 900 000 kr och en 
boyta på 120 kvm.  
 
Det första paret är Jan och Fia. Jan har fast anställning på Stora Enso och tjänar 25 000 kr i 
månaden innan skatt. Han har en betalningsanmärkning på 5 000 kr sedan tidigare, för att han 
missade att betala hyran för sin lägenhet han hade för några år sedan.  Fia har fast anställning 
hos Telia och tjänar 22 000 kr i månaden. De kommer således att ha en sammanlagd 
förvärvsinkomst på 47 000 kr i månaden. De bor för tillfället i en hyresrätt och har inga 
tillgångar av betydenhet.  
 
För att få en jämförelse har vi par nummer två, Erik och Lina, som vill köpa samma fastighet 
som Jan och Fia. Förutsättningarna för Erik och Lina skiljer sig från det första paret. Lina 
studerar till lärare och hon har ett år kvar på sina studier. Hon jobbar extra i en butik och 
hennes totala inkomster ligger på ca 10 000 kr i månaden brutto. Erik däremot har fast 
anställning som mekaniker på Volvo och har en inkomst på 20 000 kr i månaden brutto samt 
ett sparkapital på 100 000 kr. Erik och Lina har således en samlad förvärvsinkomst på 30 000 
kr innan skatt och bor likt det första paret i en hyresrätt.  
 
Erik och Lina har lägre inkomster, men är väldigt medvetna om sin ekonomi och har lyckats 
spara ihop en buffert. Par 1 är slösa och par 2 spara. Kommer bankerna att ta hänsyn till detta? 
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Hur agerar bankerna när de ska låna ut pengar till de båda paren när de ska köpa sitt drömhus 
för 1 500 000 kr utifrån den information som bankerna fått. Båda paren vill låna till 100 % av 
köpeskillingen.  
 
Anledningen till att vi valde att ”ge” Jan en betalningsanmärkning är att informationen i 
media från nischbankerna lyder; ”Har du betalningsanmärkningar? Vi godkänner även er som 
banken säger nej till.” Vi vill se om bankerna uppfattar Jan och Fia som mindre kreditvärdiga, 
trots att de har en högre inkomst än det andra paret, men inte något sparkapital.   
 
1.2 Problemformulering 
 

• Kommer våra fiktiva par att bli beviljade lån? 
• Säger banker automatiskt nej till betalningsanmärkningar?  
• Vad har relationen mellan banken och kunden för betydelse vid utlåning till 

fastighet?  
• Använder de intervjuade bankerna och nischbankerna samma amorteringsmetoder 

vid sina beräkningar? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att se om nischbankernas aktiviteter förändrat kraven för de redan 
etablerade bankerna gällande bolån.  
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att hålla oss till fem banker med kontor i Karlstad där belåningsgraden skiljer sig 
mellan 80-90 % för att låna pengar till en fastighet. Från början var det meningen att jämföra 
stora banker med de mindre nyare företagen (nischbanker). Som ovan nämnts var det inte lätt 
att få kontakt med nischbankerna. Därför gjordes ett urval av de storbankerna som finns 
representerande i Karlstad. Alla de senare ställde sig positiva till att besvara frågorna. 
 
Uppsatsen kommer inte att ta upp något om kostnader för lagfart eller pantbrev, då det ligger 
utanför undersökningsområdet, eftersom belåning är avsedd att ske till 100 %.      
 
Uppsatsen kommer inte heller att beakta hur bostadslån fungerar internationellt, då det är den 
svenska marknaden som är i fokus.  
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2. METOD 
 
I metodavsnittet ges en inblick i hur arbetssättet för uppsatsen ser ut. Där beskrivs hur 
utvecklingen av problemställning gått till samt om den är kausal eller deskriptiv. Det anges 
även vilken undersökningsutformning och metod som lämpar sig bäst samt vilken 
intervjuteknik som använts. Det ges även en beskrivning hur urvalet gått till och vilken 
datainsamlingsmetod som använts, för att sedan avsluta med hur resultatet ska valideras.  
 
 
2.1 Utveckling av problemställning 
 
Problemställningen är avgörande för vilket upplägg i undersökningen som bör användas. Den 
är även avgörande för vilken metod som används för att samla in empiri. Det finns olika typer 
av frågeställningar som passar in i olika undersökningar (Jacobsen 2002). 
 

1. Är problemställningen klar eller oklar 
2. Är den förklarande (kausal) eller beskrivande (deskriptiv) 

 
2.1.1 Klar eller oklar problemställning 
 
Den ursprungliga problemställningen är oftast oklar, men under arbetets gång klarnar 
problemen då frågorna bearbetas och en färdig problemställning kan formuleras. Vid denna 
form av problemställning är en explorativ frågeställning att föredra. Avsikten är att få en 
djupare förståelse för det som undersöks (Jacobsen 2002).  
 
Efter att ha gjort ett utkast av frågor som ska behandlas har dessa arbetats om för att anpassas 
till bankerna och för att de ska kunna ge relevanta svar. Det viktiga i problemställningen är att 
få fram vad som skiljer sig åt mellan bankernas sätt att resonera när de lånar ut pengar till 
bolån.  
 
2.1.2 Förklarande (kausal) eller beskrivande (deskriptiv) problemställning 
 
Den förklarande problemställningen formuleras ofta ”varför ser ett tillstånd ut som det gör?”. 
Här ligger intresset i att få veta orsakerna till vad som händer och vilka sambanden mellan 
orsak och verkan är i verkligheten (Jacobsen 2002). 
 
En beskrivande frågeställning vill ta reda på hur tillståndet vid en viss tidpunkt ser ut. Vilka 
skillnader och likheter finns samt om den är begränsad till sin utformning? En beskrivande 
problemställning formuleras ofta ”hur ser tillståndet ut?”.  
 
I undersökningen har det använts en beskrivande frågeställning eftersom det ska redogöras för 
hur bankerna agerar när de lånar ut pengar till privatpersoners bolån. Det kommer också att 
beskrivas vad nischbankerna har för inverkan på de etablerade storbankerna. 
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2.2 Undersökningsutformning  
 
I val av undersökningsutformning är målet att hitta det upplägg som lämpar sig bäst för 
problemställningen. Utformningen är viktig då det har betydelse för undersökningens 
reliabilitet. Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika sätt att utforma undersökningen på; 

 
”1. Studien går på bredden (extensiv) eller på djupet (intensiv). 
2. Studien är beskrivande (deskriptiv) eller förklarande (kausal)” 

 
2.2.1 Extensiv och intensiv uppläggning 
  
Den extensiva uppläggningen innebär att få variabler används med många enheter i 
genomförandet av undersökningen. Denna undersökningsmetod används oftast när många 
individer är inblandade (Jacobsen 2002). 
 
Den intensiva uppläggningen innebär att det används många variabler med få enheter vid 
undersökningen. Med den intensiva metoden ges relevanta data och undersökningen 
innehåller många detaljer. Den intensiva uppläggningen innebär att hänsyn inte tas till en 
större population (Jacobsen 2002). 
 
Valet av metod sker genom att använda den intensiva eftersom underökningen går på djupet. 
Bankmarknaden har få aktörer och därför har valet blivit att gå på djupet med fem av dessa 
banker.  
 
2.3 Val av metod 
 
Det finns två olika strategier att använda sig av vid val av metod. Den ena är en kvantitativ 
metod och den andra en kvalitativ metod (Jacobsen 2002).    
 
2.3.1 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden har ett deduktivt synsätt mellan teori och forskning och 
tyngdpunkten ligger på prövning av olika teorier. Med deduktion menas att en logisk slutsats 
dras och betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. En deduktiv slutsats 
behöver inte innebära att den överensstämmer med verkligheten (Thurén 1991). Den 
kvantitativa metoden kan således betraktas som en forskningsstrategi som betonar 
kvantifiering när det gäller insamling av data. Kvantitativ metod handlar om insamling av 
numeriska data (Bryman & Bell 2005). 
 
Den kvantitativa metoden beskriver forskarna som ett arbetssätt som utgår från frågor som 
Hur mycket? Hur många? Det är ett antagande om hur något ska vara. Forskaren samlar in 
data genom till exempel enkäter eller andra mätinstrument. Efter bearbetning av materialet i 
exempelvis statistisk form analyseras resultatet i förhållande till antagandet (Studera ref. 1). 
 
2.3.2 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden har ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning där 
tyngdpunkten läggs på generering av teorier. Det induktiva synsättet innebär att allmänna, 
generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta. En induktiv slutsats kan aldrig vara 
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hundraprocentigt säker (Thurén 1991). Den kvalitativa metoden har ett tolkande synsätt och 
brukar vara mer inriktad på ord än på siffror (Bryman & Bell 2005).  
 
                  ”Arbetssätt där forskaren söker svar på frågor som Vad? Vem? Var? 

När? Hur? Varför? Forskaren beskriver det som studeras med hjälp 
av exempelvis intervjuer, deltagandeobservationer eller textstudier. 
Datainsamling och analys sker samtidigt och i ett växelspel”  

                  (studera ref. 2). 
 
Den beskrivande och intensiva undersökningen kräver en metod som går på djupet och där en 
öppenhet för nya infallsvinklar under processen är en fördel. En kvalitativ undersökning 
lämpar sig bäst för oss eftersom bankerna är få till antalet och de fem som undersökts täcker 
in 80 % av marknaden, vilket borde öka giltigheten för resultatet. Det finns ett starkt samband 
mellan intensiv undersökningsuppläggning och kvalitativa metoder. Intensiva utformningar är 
lämpliga att använda när en belysning av problemställningar görs där intresset är av djup. En 
kvalitativ metod kräver en begränsning (Jacobsen 2002). 
 
2.4 Intervjuteknik  
 
Det finns olika tekniker att använda sig av när en respondent ska intervjuas.  
  

1. Ostrukturerad intervju innebär att relativt lösa anteckningar används som hjälp vid 
genomgången under intervjun. Intervjuaren kan ställa en enda fråga och respondenten 
kan svara och associera fritt och utifrån svaren frågar intervjuaren följdfrågor.  

2. Semistrukturerad intervju där intervjuaren har en lista över förhållandevis fastställda 
frågor som kan tas upp i olika ordning beroende på vad som passar bäst. Respondenten 
har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell 2005). 

 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då det lämpar sig bäst eftersom 
respondenterna får öppna frågor som de kan svara fritt på. Dessutom har det ingen betydelse 
att hoppa mellan frågorna då det inte är avgörande i vilken ordning de besvaras. När frågorna 
ställs kommer det att antecknas för att lättare kunna återges vad som sagts under intervjuerna.  
 
2.5 Urval 
 
När en kvalitativ undersökning används går det inte att undersöka ”allt”; en begränsning bör 
därför göras. Enligt Jacobsen (2002) ska antalet intervjuobjekt inte överstiga 20 till antalet 
och i urvalet går det att använda sig av olika källor. En kvalitativ undersökning ger ett bästa 
utfall om det används färre respondenter, mellan 4-8 stycken (Trost 2005).  
 
Urvalet av banker grundades på en undersökning gjord på www.compricer.se för att se 
månadskostnaden för en fastighet på 1 500 000 kr. De banker som där visade sig ha de största 
skillnaderna valdes ut för denna undersökning.  
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2.6 Datainsamlingsmetod  
 
Jacobsen (2002) skriver att det finns fyra olika sätt att samla in data. Valet av 
datainsamlingsmetod kommer att påverka undersökningens validitet.  
 

• Individuell intervju, där de enskilda individerna ger den information som kan komma 
till användning.  

• Gruppintervju, enskilda individer som sammansätts i grupp för att få den önskade 
informationen.  

• Observation av det som ska observeras (djur, människor, vindhastigheter) för att få 
den information som krävs.  

• Dokumentundersökning, innebär ett urval av olika typer av källor utifrån 
informationen som vill undersökas.   

 
Eftersom det är få objekt som ska undersökas blev valet att göra öppna individuella intervjuer 
med våra respondenter. De öppna intervjuerna är att föredra om forskarna använder sig av få 
respondenter och där frågorna kommer i den ordning som passar bäst i situationen som råder.  
Innan intervjuerna har ägt rum har tid bokats in och respondenterna har fått frågeformuläret 
innan för att ha möjlighet att förbereda sig på intervjun (Trost 2005). Mötena har ägt rum på 
respektive kontor och respondenterna har utifrån ett frågeformulär fått svara fritt på frågorna 
och i den ordning som lämpat sig bäst under intervjun. Varje intervju har tagit cirka en timme. 
Under intervjuerna har det förts anteckningar för att kunna hålla isär och komma ihåg vad var 
och en av respondenterna har svarat (Jacobsen 2002). Att intervjua ”öga mot öga” gav oss 
mer än vad kontakt via mail hade kunnat ge, då det under intervjuerna var lättare att ställa 
följdfrågor där det behövdes. Trots att frågorna som ställts kan tycka ha ett fokus på räntor så 
har svaren som kommit fram under intervjuerna haft ett större fokus på kundrelationer och 
konkurrens. 
 
2.7 Validitet och Reliabilitet 
 
Validitet innebär giltighet och syftar till ifall det som ska mätas faktiskt gör det 
(Jacobsen 2002). 
 
Det finns två former av validitet, intern och extern. Den interna validiteten handlar om 
resultatets giltighet. Den ska ge svar på om de rätta källorna har hittats och om informationen 
som givits från respondenterna givit vad den skulle. Det finns två viktiga faktorer att ta 
hänsyn till vid intern validitet, nämligen att kontrollera undersökningen och slutsatser mot 
andras samt att kritiskt granska sina egna resultat. Den externa validiteten innebär 
överförbarhet som syftar till att besvara frågan om resultaten kan generaliseras (Jacobsen 
2002).  
 
Reliabilitet kan jämföras med tillförlitlighet. I en undersökning är det viktigt att kunna lita på 
de data som samlats in.   
 
För att validera resultatet har vi fått möjlighet att tala med personer som arbetar med bolån på 
de olika banker som har besökts. Personerna i fråga har utgjort förstahandskällor med goda 
kunskaper om kreditmarknaden. Eftersom respondenterna är väl insatta i bolån gör det att 
validiteten för undersökningen är hög.  
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Det finns inga större avvikelser mellan bankernas svar utan de har liknande tankesätt. En 
framtida undersökning kan ge ett annat svar än det som framkommits i detta arbete eftersom 
förutsättningarna för bankerna ändrar sig hela tiden. 
 
2.8 Tolkning av resultat 
 
För att förstå resultatet behöver det jämföras med andra utfall eller teorier. Ett felslut innebär 
att en slutsats dras trots att det egentligen inte finns underlag med de data som samlats in. 
Enligt Jacobsen (2002) finns det tre former av felslut. 
 

1. Nivåfelslut, som innebär att slutsatser dras på fel nivåer. Att samla in data på en 
kollektivnivå för att sedan dra slutsatser på individnivå.  

2. Tidsfelslut, undersökningen omfattar en för knapp tidsperiod och korrekta slutsatser 
kan inte dras ifrån inhämtade data.   

3. Kausalitetsfelslut, innebär att kontroll utförs på andra relevanta variabler som kan 
påverka resultatet.  

 
Med de metoder som valts för att genomföra uppsatsen är förhoppningen att den interna 
giltigheten gett ett bra resultat eftersom förstahandskällor på de intervjuade bankerna använts. 
Respondenterna är få till antalet, men detta till trots täcker de tillsammans in 80 % av 
marknaden. Undersökningen går på djupet och en beskrivning av de förändringar som skett 
hos storbankerna, sedan nischbankerna trätt in på marknaden, kommer att återges i analysen 
och slutsatsen.  
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3. TEORI 

 
Här läggs relevanta teorier upp som senare kommer att kopplas samman med empirin. 
Teoridelen delas in i tre delar. I den första delen tas det upp teorier som består av säljarens 
relation till kunden. Den andra delen består av teorier som handlar om konkurrens och den 
sista delen tar upp amorteringsmetoder för lånekalkylen till fastigheter.  
 
 
3.1 Relationsmarknadsföring  
 
Först några citat som beskriver vad relationsmarknadsföring är.  
 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, 
nätverk och interaktion i centrum.” (Echeverri & Edvardsson 2002) 
 
”Man utgår från att kunden är en individ som kan bearbetas 
individuellt och syftet är att skapa en bra relation till kunden” 
(Holmström 2001)  
 
”Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att 
etablera, utveckla och avveckla relationer med kunder och andra 
intressenter så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas.”  
(Blomqvist et al. 2000) 

 
Denna typ av marknadsföring fokuserar på kundtrogenhet och sätter kundnyttan i fokus. 
Fokuseringen ligger på ett långt tidsperspektiv och det ligger stark betoning på kundvård och 
starkt engagemang från säljaren med intensiva kundkontakter, där kvalitet är högsta prioritet 
(Echeverri & Edvardsson 2002). Relationsmarknadsföring handlar om att välja rätt kunder, 
knyta kunderna närmare företaget och koncentrera marknadsföringen till de befintliga 
kunderna samt de potentiella kunder som företaget har bäst förutsättningar att leverera till.   
Relationsmarknadsföring ses som en marknadsföringsstrategi som ska leda till ökad  
kundlojalitet och lönsamhet. För att detta ska fungera krävs att företaget arbetar aktivt med 
utveckling av kundrelationerna (Blomqvist et al. 2000).  
 
Relationsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som syftar till att skapa en varaktig 
konkurrensfördel med god lönsamhet. Företagen arbetar utifrån ett speciellt mönster för att nå 
de mål som finns uppsatta, vilket kräver att alla funktioner i företaget samarbetar (Blomqvist 
et al. 2000).  
  
Kundvärde = kärnan i relationsmarknadsföring och det huvudsakliga syftet är det värde som 
kunder upplever sig få ut av relationen. Kundvärdet är den faktor som starkast påverkar hur 
relationen mellan kunden och företaget utvecklas (Blomqvist et al. 2000).  
 
3.1.2 Tre nivåer av relationsmarknadsföring 
 
Nivå 1: 
Den första nivån kännetecknas av att företaget i första hand använder priset som medel för att 
öka det upplevda värdet för kunden. Exempel på detta är rabattkupongerna på ICA som 
skickas ut till kunder som har ICA kort och som handlat för en viss summa (Blomqvist et al. 
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2000). Nackdelarna med att använda priset/rabattkuponger som konkurrensmedel är att det är 
väldigt lätt att kopiera för konkurrenterna.  
 
Nivå 2: 
Här används fortfarande priset som konkurrensmedel, men detta kombineras med andra 
åtgärder för att skapa sociala band med kunden. Betoningen ligger på personlig 
kommunikation och att på så sätt få kännedomen om kunden. Kunden ska inte uppfatta sig 
som en i mängden.  
 

”Kunden är inte längre en i mängden, han är en kund vars unika 
behov och önskemål tillgodoses på ett personligt sätt.” (Blomqvist 
et al. 2000). 

 
Målet är att få kunden att känna förtroende för företaget, inte enbart vad gäller monetära 
fördelar (Blomqvist et al. 2000).  
 
Nivå 3: 
På den tredje nivån är fortfarande priset och sociala band viktiga, men det tillkommer 
ytterliggare en faktor, nämligen strukturella band. Exempel på strukturella band är att den som 
säljer något också är den som installerar produkten vilket gör att kunden är helt beroende av 
sin leverantör. Det kan innebär att om kunden vill byta leverantör kommer det att bli mycket 
dyrt (Blomqvist et al. 2000).  
 
3.1.3 Transaktionsmarknadsföring 
 
Transaktionsmarknadsföring är motsatsen till relationsmarknadsföring. Utgångspunkten i 
transaktionsmarknadsföring är att kunden inte är medveten om att den vill köpa företagets 
produkter. Istället ska företaget genom sin marknadsföring få kunden att välja just deras 
produkter. Företagen som använder sig av transaktionsmarknadsföring förutsätter att flertalet 
konkurrenter på deras marknad vill ha deras marknadsandelar. Således uppstår det en konflikt 
på marknaden mellan de olika företagen. Kunderna är oidentifierade individer som ska bli 
påverkade att köpa produkter från deras företag (Grönroos 1996).  
 
Fokus inom transaktionsmarknadsföring ligger på försäljning och produktens egenskaper. 
Företagen ser merparten av sin marknadsföring ur ett kort tidsperspektiv, men betoningen på 
kundvård är inte hög. Antalet kundkontakter är så få som möjligt för att kunden ska 
genomföra ett köp. Kvaliteten ligger snarare i produkten än i kunden (Echeverri & 
Edvardsson 2002).  
 
3.1.4 Kundlojalitet  
 
Vad är en lojal kund? Blomqvist et al. (2000) beskriver en lojal kund som följer,  
 

”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa 
hela – eller en betydande del av – sitt behov av de produkter och 
tjänster som täcks in av företagets erbjudanden.”   
 

Det finns enligt Blomqvist et al. (2000) två grundläggande orsaker till varför företag borde 
vara inriktade på att behålla sina kunder,   
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1. Med hjälp av rätt marknadsföringsinsatser går det att bygga upp en lojal kundbas som har 
en hög återköpsfrekvens. Med hjälp av marknadsföringen bygger företaget upp en stabil 
marknadsandel som består av lojala kunder. I och med att kunderna är lojala mot företaget 
kommer andra företag ha svårt att ta marknadsandelar från företaget.  
 
2. Det finns beräkningar som visar att företag lägger ner fem gånger så stora resurser på att 
skaffa nya kunder som de behöver för att behålla en befintlig kund. Kostnaden att förlora en 
kund är oftast större än vad det skulle kosta att behålla en befintlig.  
 
Om företaget ska jobba för att få lojala kunder måste de definiera vad kundlojalitet är för just 
dem. När företaget har definierat vad kundlojalitet är kommer det att styra företagets kriterier 
för vilka kunder de vill ha. I en konkurrensutsatt bransch räcker det inte med att kunden är 
nöjd. Kunden måste vara mycket nöjd för att inte söka sig vidare till andra leverantörer. Om 
konkurrensen i branschen är låg bör det räcka med om kunden är nöjd för att bli lojal mot 
företaget.  
 
Den viktigaste anledningen till att en kund blir lojal är att tjänsten/produkten som företaget 
tillhandahåller uppfyller kundens behov och att de är nöjda med det. Men det är inte 
tjänsten/produkten som avgör om kunden blir lojal. Istället är det användningen, kvaliteten 
och värdet i relationen som avgör om kunden blir lojal.  
 
Hur ska företagen göra för att få sina kunder att bli lojala? Det finns många exempel på hur 
kunder ska bli lojala; Blomqvist et al. (2000) beskriver det som följer,  
 
Minska den upplevda risken; Många köp som görs är förenade med en viss risk, speciellt vid 
köp av tjänster. En tjänst går inte att ”ta på”, därför blir det svårt för kunden att veta vad den 
kommer att få. Det är därför viktigt att visa kunden vad den kan förvänta sig att få. Företaget 
kan konkretisera sin tjänst genom att visa sina tidigare resultat.  
 
Ge ett bra första och sista intryck; Echeverri & Edvardsson (2002) använder sig av uttrycket 
sanningens ögonblick; det första intrycket kunden får av företaget. Det går inte att få en andra 
chans att göra ett första intryck. Om kunden redan i det initiala skedet får ett negativt intryck 
av företaget kommer det ta lång tid för företaget att reparera skadan, om de alls får chansen 
att reparera den. Kunden kan ”vända redan i dörren” om de har otur. Det är också viktigt att 
skiljas på ett bra sätt, annars kan kunden sprida ett rykte om hur dåligt behandlad denne blev 
av företaget. Ett bra sista intryck kan rädda upp en annars dålig kundkontakt.  
 
Mät och styr kundens förväntningar; För att kunna anpassa erbjudandena efter kunden krävs 
att företaget vet vad kunden vill ha. Företaget bör regelbundet mäta kundens förväntningar 
genom till exempel fokusgrupper och telefonintervjuer. För att kunna möta kunden halvvägs 
är det viktigt att informera dem vad som väntar, för att på så vis kunna styra kundens 
förväntningar. Det blir då lättare för företaget att hålla vad de lovat, eftersom de vet vad 
kunden vill ha.     
 
Upplys kunden; ”Kunder som är informerade och kunniga om företaget och dess 
erbjudanden tenderar att anlita företaget i allt större utsträckning.” (Blomqvist et al. 2000).  
 
Skapa byteskostnader; Kunder som byter leverantör kan bli svåra att vinna tillbaka om det 
finns hinder för leverantörsbyten. Därför kan det vara en bra idé att införa egna hinder som 
gör det dyrt för kunden att byta leverantör från den nuvarande leverantören.  
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Gör kunden till en bättre användare; Genom att utbilda kunden i användningen kommer hela 
processen att förbättras. Kunden blir mer involverad och kan påtala fel och brister, som 
företaget kan rätta till.   
   
3.1.5 Lojalitetsprogram 
 
Företag kan behålla sina kunder genom lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram kan exempelvis 
vara kundklubbar där kunder får ett kort som de ”drar” i kassan när de betalar och köpet blir 
registrerat. Om kunden handlar för en viss summa kommer kunden att få en lojalitetsbonus i 
form av värdecheck som kan användas i butiken. Då kunderna är lojala och gör 
repetitionsköp hos företaget är kostnaden som drabbar företaget i samband med utbetalning 
av ”lojalitetsbonus” förhållandevis liten. Syftet med lojalitetsprogram, kundklubbar o.dyl. är 
”att skapa bindningar mellan kund och leverantör för att fördjupa och förlänga 
kundrelationen” (Blomqvist et al. 2000).  
 

”Företagen har förstått att de som har klubbkort köper mycket 
mer. Denna målgrupp vill man premiera med kundtidningen. –
Istället för att skjuta vilt med traditionell reklam ser man till att 
ens lojala konsumenter blir nöjda ambassadörer. Det är den 
bästa marknadsföringen”. (E24 Ref.2) 

 
Om en bransch är starkt konkurrensutsatt är det viktigt för företagen att behålla sina 
befintliga kunder istället för att alltid ”jaga” nya kunder. Naturligtvis kan en lojal kund välja 
andra alternativ när förstahandsalternativet inte finns tillgängligt, men skulle det ha funnits 
tillgängligt hade kunden kunnat valt det. För en del företag har lojalitet ingen som helst 
betydelse. Andra företag skulle inte överleva speciellt länge utan lojala kunder. 
 
3.1.6 Marknadsföringsprocessen  
 
Fas 1:  
Marknadsföringsprocessen kretsar kring kunden och det är kundens uttalade och outtalade 
behov, förväntningar och önskemål som är utgångspunkten i processen. Efter att ha tolkat 
kundens behov och önskemål utvecklas ett tjänsteerbjudande som har till syfte att skapa 
mervärde för kunden (Echeverri & Edvardsson 2002). 
 
Fas 2:  
Säljaren ska kunna kommunicera erbjudandet till kunden på ett sätt som gör att rätt 
förväntningar skapas hos kunden. Kunden ska sedan konsumera tjänsten och var det görs 
beror på vart kundens förväntningar har uppfyllts bäst. Kunden godkänner eller underkänner 
tjänstens kvalitet (Echeverri & Edvardsson 2002).  
 
Tjänsteleverantören ska vara lyhörd för och reagera på kundens reaktioner under 
marknadsföringsprocessen. Kommunikationen med kunden är det viktigaste för att kunna 
utveckla marknadsföringsfunktionen (Echeverri & Edvardsson 2002).  
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3.1.7 Gapmodellen 
 

 
(Gapmodell enligt Zeithaml m fl. s.3 1990) 
 
Gapmodellen har sina grunder i empirisk forskning och är i sin helhet kundorienterad. 
Modellen används för att beskriva och öka förståelsen om varför tjänster inte alltid uppnår 
den av kunden önskade kvalitén. Modellen tar upp fem olika ”gap” som kan uppstå mellan 
kunden och tjänsteleverantören. Gapmodellen är viktig att förstå för företagen, inte bara för 
att skaffa nya kunder utan framförallt för att behålla de befintliga. Det finns empiriska belägg 
som visar att det fem gånger så dyrt att skaffa nya kunder som att få kunder att vara lojala 
(Blomqvist et al. 2000). Med hjälp av gapmodellen kan företag finna orsaken till det 
uppkomna problemet.  
 
Gapen nedan beskrivs med utgångspunkt från vad Echeverri & Edvardsson (2002) skriver.    
 
Gap 1- Ledningens uppfattning 
  
Detta gap uppstår då ledningens uppfattning om vilka kvalitetsförväntningar kunden har inte 
stämmer överens med kundens verkliga förväntningar. Att ledningens uppfattningar inte 
stämmer överens med kundens kan bero på att det finns för många informationskanaler och 
den rätta informationen försvinner under vägen fram till ledningen.  
 
Gap 2- Kvalitetsspecifikationer 
  
Det andra gapet uppkommer då företagets kvalitetsspecifikationer och vad ledningen har för 
uppfattning om konsumenternas förväntningar på tjänsten och dess kvalitet inte stämmer 
överens. Anledningen till att det andra gapet kan uppkomma är att ledningen har infört en 
begränsning i hur tjänsten ska utföras, vilket innebär att personalen begränsas i möjligheterna 
att ge kunden vad den förväntar sig. 
 
Gap 3- Tjänsteleverans 
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Gap tre uppstår då de anställda inte har kunskapen eller viljan att uppfylla ledningens 
utlovade kvalitet. Även om tjänstekvaliteten är noga detaljerat i ett företag kan utfallet bli 
annat än planerat. Det är svårt att ta fasta på vad tjänstekvalitet är eftersom det är beroende av 
den personliga kontakten som uppstår mellan köparen och säljaren. Gapet kan uppstå då 
uppgifterna som ledningen ger de anställda är alltför komplicerade att utföra. Om de anställda 
har kunskapen att utföra tjänsten men väljer att inte göra det är fel person på fel plats.   
 
Gap 4- Kvalitet i marknadsföring 
 
Det fjärde gapet uppstår då kunden inte tycker att tjänsten uppfyller den kvalitet som företaget 
har förmedlat via marknadsföringskampanjer. I företagets marknadsföring får det inte utlovas 
mer än vad de kan stå för.  Det är samtidigt viktigt att meddela kunderna om vad företaget gör 
för att höja kvaliteten på tjänsten, vilket annars inte är märkbart för kunderna.  
 
Gap 5- Förväntad och upplevd tjänst 
 
Det femte gapet utgör summan av de tidigare gapen. Gapet innebär att helhetsintrycket av 
tjänsten inte stämmer överens med vad som var utlovat. Det är viktigt för företaget att göra 
detta gap så litet som möjligt. Annars kan det leda till att företaget får ett dåligt rykte på 
marknaden, vilket i sin tur kan leda till att företaget förlorar kunder samt att nya kunder 
uteblir på grund av word-of-mouth communication. 
 
3.2 Konkurrens på marknaden 
 
Konkurrens är en drivande kraft inom marknadsekonomin och man vill genom en 
konsumentanpassad produkt få fram lägsta möjliga pris. Företag tävlar om konsumenterna 
och vinnarna blir de som bäst kan anpassa sig efter konsumenternas önskemål. Till följd av 
detta pressas hela tiden företagen att effektivisera och utveckla sin verksamhet för att kunna 
stanna kvar på marknaden. Fördelarna med en konkurrensbaserad marknadsekonomi är att 
konsumenten erbjuds att välja mellan flera olika alternativ (Svensson et al. 2002).  
 
3.2.1 Faktorer som påverkar konkurrens.  
 
Det finns flera faktorer som påverkar konkurrenstrycket på en marknad. Dessa faktorerna kan 
i sin tur ha olika effekter på marknaden beroende på vilken struktur som råder inom en viss 
bransch. Dock finns det empiriska belägg som visar på att om det finns fler företag på en 
marknad så kommer konkurrensen att öka och priserna att sjunka. I och med att priserna 
sjunker kommer konsumentnyttan att öka (KKV 2006).  
 
3.2.2 Indikationer på bristfällig konkurrens. 

 
Om företagens marknadsandelar har varit höga och stabila under en längre period bör det 
innebära att konkurrenssituationen är begränsad. Anledningen till att några få kan få stora 
marknadsandelar beror ofta på s.k. inträdeshinder/barriärer exempel på sådant kan vara lagar 
som sätter stopp för etableringar. En marknad med höga vinstmarginaler kan indikera på att 
konkurrensen är svag (KKV 2006).  
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3.3 Marknadsstrukturer 
 
”The market structure is a description of the behaviour of buyers and sellers in the market.” 
(Begg 2003). 
 
För att analysera en marknad är det lämpligt att titta på marknadsstrukturen, med andra ord 
hur marknaden är organiserad. Det finns fyra olika typer av branschstrukturer (Parker 2003).  

 
• Perfekt konkurrens  
• Monopol 
• Monopolistisk konkurrens 
• Oligopol 

 
Konkurrensen på en marknad påverkas av vilken struktur som är specifik på marknaden. 
Strukturerna på en marknad bestäms av olika faktorer; antalet företag på markanden, 
företagens storlek, om produkterna är specifika/unika eller om det finns barriärer för nya 
företag att ta sig in på marknaden.     
 
3.3.1 Perfekt konkurrens 
 
Perfekt konkurrens kännetecknas av att det är många köpare och företag på en stor marknad 
som alla säljer identiska varor. Företagen och konsumenterna är alla väldigt prismedvetna 
(Parker 2003). Det som styr priset i den perfekta konkurrensen är utbud och efterfrågan. 
Företagen på marknaden tror inte att deras aktiviteter enskilt kan påverka priset (Begg 2000). 
På en perfekt marknad kommer nya aktörer etablera sig då priserna överstiger 
marginalkostnaderna. På en marknad med perfekt konkurrens finns det inga hinder för vare 
sig inträde eller utträde (Begg  2000).  
  
3.3.2 Monopolistisk konkurrens 
 
Monopolistisk konkurrens kännetecknas av att det är många företag som alla tillverkar 
liknande produkter. Produkterna skiljer sig endast marginellt. Parker (2003) tar upp exempel 
inom skotillverkningen där det är liknande produkter med endast små olikheter. Parker (2003) 
skriver vidare att differentierade produkter inte nödvändigtvis är olika. Det som gör dem 
differentierade är hur kunden upplever produkten. Konkurrensverktygen i denna struktur är 
kvalitet, pris och hur produkten blir marknadsförd.    
 
3.3.3 Monopol 
 
Om det råder monopol finns det inte några andra alternativ och därför lyser konkurrensen med 
sin frånvaro. Monopol är den raka motsatsen till konkurrens (Begg 2000). Monopol är när ett 
enda företag står för hela utbudet. Detta leder till högre priser och lägre producerad kvantitet. 
Monopolföretagen ser inte heller priset som givet utan de bestämmer själva priset. Till 
skillnad mot ett företag som verkar på en perfekt marknad är dem inte pristagare, utan en 
prissättare. Priset sätter de naturligtvis för att få maximal vinst. Till skillnad mot en 
konkurrenssituation där efterfrågekurvan är horisontell är istället efterfrågekurvan i en 
monopolistisk situation negativt lutande (Begg 2000). Den visar vilka priser kunderna är 
beredda att betala för en given kvantitet.  
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3.3.4 Oligopol  
 
Oligopol kännetecknas av att det endast finns ett fåtal, stora aktörer som kontrollerar 
marknaden och tillverkar liknande produkter. Definitionen på ett fåtal brukar vara att alla 
företagen individuellt ska kunna påverka marknaden. Det innebär att varje företag genom att 
arbeta med pris och kvantitet kan påverka sin egen marknadssituation och därmed 
konkurrenssituationen samt villkoren för konkurrenterna. Det är viktigt för företagen på en 
oligopolisk marknad att tänka över sina olika beslut för de kommer att påverka konkurrenters 
beslut. Alla etablerade företag på marknaden har ett ”vakande öga” på varandra för att se vad 
konkurrenterna har för olika åtgärder för att bibehålla/utöka sina marknadsandelar. Priserna 
på marknaden sker utifrån vad konkurrenterna har för pris (Begg 2000).  
 
En oligopolisk marknad kan bli utsatt för nya aktörer som försöker slå sig in då 
vinstmarginalerna många gånger är generösa på denna marknad. Nya aktörerna får många 
gånger erfara att de företag som redan är etablerade på marknaden ogärna släpper sina 
marknadsandelar till uppstickare. De etablerade aktörerna har ofta ett övertag då de kan pressa 
priserna, för att konkurrera ut de nya aktörer från marknaden. Det handlar om vilket företag 
som håller ut längst och ofta överlever inte de nya aktörerna speciellt lång tid (Begg 2000).  
 
De få konkurrenter som finns på en oligopolmarknad förutsätts konkurrera med varandra. 
Annars kan det föreligga kartellbildning som enligt svensk lag är förbjuden. En 
kartellbildning kan uppstå då företagen på en oligopolmarknad kommer överens om 
gemensamma priser. Bensinbolagen i Sverige har blivit dömda för kartellbildning där de 
gemensamt kom överens om hur prisbilden skulle se ut. Om kartellbildningen blir lyckad 
kommer företagen att få monopol på sin marknad. Den mest kända kartellen som finns är 
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) som är en sammanslutning som 
bestämmer över mellanösterns olja (Begg 2000).  
 
3.4 Konkurrensbegränsning 
 
Det finns två huvudtyper av konkurrensbegränsningar; vertikal och horisontell begränsning.  
 
Den vertikala begränsningen går mellan producent – grossist – detaljist. Det innebär att 
leverantören bestämmer vad återförsäljaren slutligen kan ta ut för varan/tjänsten. Det finns 
olika former av vertikal begränsning där det exempelvis används diskriminering i form av att 
en kund får bättre eller sämre behandling än övriga likvärdiga köpare. En annan typ kan vara 
kopplingsförbehåll där säljaren tillhandahåller en vara eller tjänst endast under förutsättning 
att kunden köper varor/tjänster av ett annat slag (Svensson et. al 2002). 
 
Den horisontella begränsningen förekommer mellan näringsidkare i samma led och dessa kan 
tillsammans bilda en kartell trots dess olaglighet. Företag kan exempelvis gå ihop om 
gemensam prissättning som tidigare nämnts. Det kan även ske genom att de dominerande 
företagen använder sig av underprissättning där de säljer under självkostnadspris för att få 
bort de små lokala företagen från marknaden (Svensson et. al 2002). 
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3.5 Porters branschstrukturanalys 
 
Porter (1983) beskriver i sin bok en modell som redogör för hur attraktiv en viss bransch är att 
verka i. Modellen fick genomslag hos forskare och går nu under namnet Porters 
femkraftsmodell. Porter (1983) har valt att kalla den branschstrukturanalys.  
 
Femkraftsmodellen tar upp olika strukturfaktorer som bestämmer hur konkurrensintensiv en 
bransch är. Enligt teorin kommer de fem olika krafterna bidra till att priserna inom en viss 
bransch kommer att pressas. De fem olika krafterna är enligt Porter (1983) följande;  
 

• Köpares förhandlingsstyrka  
• Hot från substitutprodukter eller tjänster  
• Leverantörers förhandlingsstyrka 
• Hot från nyetablerare  
• Konkurrens bland existerande företag 

 
3.5.1 Köpares förhandlingsstyrka 
 

”Kunderna kan konkurrera med branschen genom att tvinga 
ned priser, förhandla om högre kvalitet eller fler tjänster och 
spela ut konkurrenter mot varandra – allt på bekostnad av 
lönsamheten i branschen.” (Porter 1983)  

 
Utbud och efterfrågan styr vilket pris företagen kan ta för sina tjänster.  
 
Kunderna kan även vara stora företag som hotar/tvingar sina underleverantörer att sänka 
priset/höja kvalitén på sina produkter. Annars kan de tillverka egna produkter istället för att 
köpa från underleverantörer. Om kunden köper stora kvantiteter i förhållande till 
leverantörens totala försäljning kommer kunden ha möjlighet att ställa högre krav på sin 
leverantör, då leverantörens existens är beroende av försäljningen till sin största kund.  
 
3.5.2 Hot från substitutprodukter eller tjänster 
 
Porter (1983) skriver att alla företag i en bransch konkurrerar med branscher som producerar 
substitutprodukter. Exempel på substitut kan vara att te byts ut mot kaffe, aktier kan bytas ut 
mot fastigheter etc.    
 
Enligt Porter (1983) finns det substitutprodukter som förtjänar mer uppmärksamhet än andra 
vilka är,  
 
” 1) Uppvisar tendenser till förbättrad pris/nyttorelation till branschens produkt eller 2) 
Produceras av branscher som tar hem höga vinster.” (Porter 1983).  
 
Om en produkt lätt kan bytas ut mot ett substitut kommer inte branschen att ha möjlighet att ta 
ut samma vinstmarginaler då priserna i branschen kommer att pressas nedåt (Porter 1983).   
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3.5.3 Leverantörers förhandlingsstyrka 
 
Om antalet leverantörer i en bransch är begränsad kommer leverantörerna att ha möjlighet att 
styra prisbilden. De kan hota att höja priserna samt sänka kvaliteten på levererad 
produkt/tjänst. Leverantörer som vet att de är en betydande leverantör till sin kund kan således 
utöva makt på detta sätt. Om det är ett fåtal leverantörer i en bransch kan de sänka 
lönsamheten i hela branschen (Porter 1983).  
 
3.5.4 Hot från nya aktörer 
 
Är det lätt att starta upp en konkurrerande verksamhet för en ny aktör? Det som påverkar hur 
lätt eller svårt det är för nya företag att ta sig in i branschen är hur stora hinder för etablering 
som föreligger, Porter (1983) tar upp sex betydande hinder för nyetablering. Stordriftfördelar, 
produktdifferentiering, kapitalbehov, omställningskostnader, tillgång till distributionskanaler 
och kostnadsolägenheter oberoende av stordrift.    
 
Stordriftfördelar; går ut på att få en lägre styckekostnad på varje tillverkad enhet genom att 
företagen som verkar inom en viss bransch har fördelar på grund av sin storlek. 
Stordriftfördelar minskar hotet från nyetableringar då det tvingar den nya aktören att etablera 
en verksamhet av stor omfattning och därmed riskera en kraftig motreaktion från etablerade 
konkurrenter, alternativt att etablera en mindre verksamhet och acceptera en högre kostnad 
per producerad enhet. Stordriftfördelar kan uppstå i alla funktioner inom ett företag; 
tillverkning, inköp och utveckling är exempel på funktioner där företagen kan dra nytta av sin 
storlek (Porter 1983).  
 
Produktdifferentiering; avser den fördel etablerade företag har avseende väletablerade 
varumärken och lojal kunder. Dessa fördelar kommer från tidigare 
marknadsföringskampanjer, kundservice eller det faktum att företaget eller dess produkt var 
den första i branschen. Produktdifferentiering minskar hotet för nya aktörer då det innebär att 
nyetablerade företag måste lägga stora summor på att få kunderna att byta leverantör och gå 
över till ett nytt varumärke (Porter 1983).  
 
Kapitalbehov; Företag som ska etablera sig på inom en ny bransch kan stöta på hinder som 
innebär stora initiala kostnader för nya företag. Om stora initiala kostnader föreligger i 
branschen kan det ses som ett etableringshinder. Utgörs dessutom merparten av den initiala 
kostnaden av definitiva kostnader, som exempel forsknings- och utvecklingskostnader 
minskar hotet ytterligare (Porter 1983).  
 
Omställningskostnader; Med omställningskostnader menas kostnader som en kund blir 
drabbad av när de byter leverantör. Sådana kostnaderna kan vara av olika slag; teknisk 
service, omskolning av anställda etc. (Porter 1983). På bolånemarknaden är ett exempel 
ränteskillnadsersättning.  
 
Tillgång till distribueringskanaler; Ett nyetablerat företag måste ha en säker och pålitlig kanal 
för distribution av produkter. Om de etablerade företagen redan utnyttjar de befintliga 
distributionskanalerna i stor omfattning måste det nya företaget lägga stora resurser på att få 
tillgång till dessa (Porter 1983). 
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Kostnadsolägenheter oberoende av stordriftfördelar; De redan etablerade företagen kan ha 
fördelar som nya företag inte kan kopiera. Exempel på fördelar som inte går att kopiera är 
patent, gynnsam lokalisering där de redan har inmutat sitt ”revir”, inlärnings/erfarenhetskurva 
där erfarenheten av att jobba med kunderna inom branschen kan vara avgörande. 
Inlärning/erfarenhet kan ledda till kostnadsbesparingar för de redan etablerade företagen.  
En avgörande faktor för nyetableringar i branschen är motreaktioner som nya aktörer kan 
förvänta sig från de redan existerande företagen som verkar i branschen. Ju starkare 
motreaktionen är desto mer minskar risken för nyetablering. Förhållanden som talar för ett 
starkt motstånd är enligt Porter (1983) följande: 
 
- Historiskt starka motreaktioner av de etablerade företagen inom den aktuella 
branschen. 
 
- Etablerade företag har många gånger betydligt större resurser än vad de nya företagen har, 
och kan således utnyttja det för att kunna slå ut nya företag från marknaden.  
 
- Vid en svag branschtillväxt kan det medföra att marknadsandelar endast kan vinnas genom 
att reducera etablerade företags andelar. 
 
3.5.5 Konkurrens bland existerande företag 
 
Rivalitet mellan etablerade företag uppstår då en eller flera konkurrenter antingen känner sig 
pressade eller ser ett tillfälle att förbättra sin marknadsposition (Porter 1983).  
 
På de flesta marknader är företagen ömsesidigt beroende av varandra, vilket innebär att om ett 
företag gör något, (exempelvis sänker priset) så kommer det att påverka konkurrenterna i hela 
branschen. Utspel som till exempel prissänkningar kan leda till en ond spiral där alla 
konkurrenter försöker att bjuda under varandra tills bara de starkaste finns kvar. Prisspiraler 
kan många gånger innebära att hela branscher tar skada och vinstmarginalerna försämras. 
Rivaliteten mellan existerande företag är enligt Porter (1983) stor då följande förhållanden 
råder: 
 
- Branschen består av jämbördiga företag. 
- Branschtillväxten är låg. 
- Företagen har höga fasta kostnader. 
- Låg produktdifferentiering och låga kostnader i samband med leverantörsbyte. 
(Standardvaror)  
- Strategiska motiv, som får till följd att företagen är villiga att acceptera lägre marginaler för 
den strategiska betydelsen som en etablering på marknaden innebär. 
- Höga utträdeskostnader. 
 
3.6 Amorteringsmetoder 
   
Det tredje avsnittet i teoridelen behandlar amorteringsmetoder för att visa på hur amorteringar 
kan läggas upp på olika vis. 
 
Att amortera innebär att låntagaren periodiskt betalar tillbaka pengar till långivaren, 
varigenom kapitalskulden successivt minskar. I amorteringsbeloppet ingår inte 
räntekostnader. Det går att se på det som att kreditrisken reduceras i takt med amorteringarna. 
Experterna uppmuntrar folk att amortera då det anses att amorteringar kan klassas som ett 
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sparande för fastighetsägaren (byggahus.se ref.1). Hur amorteringen av lånet skall se ut 
regleras i avtalet mellan banken och låntagaren. Det finns i huvudsak två modeller som 
används vid återbetalning av lån; rak amortering och annuitetslån.   
 
3.6.1 Rak amortering 
 
Vid rak amortering delas återbetalningen av den ursprungliga skulden upp med antalet 
amorteringstillfällen som har avtalats. Innebörden blir att räntekostnaderna successivt 
kommer att minska under den avtalade perioden. Räntan räknas hela tiden på restskulden. 
(kreditguiden ref.1).  
 
3.6.2 Annuitet 
 
Vid annuitetslån räknas ett belopp fram som ska betalas vid varje amorteringstillfälle. Detta 
ska täcka både ränta på restskulden och en amortering, så att lånet är slutbetalat vid 
kredittidens slut (Brealey et. al 2004). Det som krävs för att kunna räkna fram annuitet är 
(kreditguiden ref.2):  

1. Kreditbeloppet  
2. Räntesatsen  
3. Antalet betalningstillfällen  

Vid användning av annuitet ska betalningarna vara lika stora vid varje tillfälle vilket innebär 
att vid kredittidens början består en större del av lånet av ränta och mindre amortering. 
Allteftersom tiden går kommer räntedelen att minska, vilket gör att det blir större utrymme för 
amorteringar. Mot slutet av kredittiden utgörs annuiteten huvudsakligen till en mindre del 
ränta och en större del amortering (Brealey et. al 2004). En förutsättning för att summan av 
alla inbetalningar skall gå jämnt upp med räntor och amorteringar är att räntesatsen inte 
ändras under kredittiden. Bilden på nästa sida illustrerar annuitetsbetalning. Alla staplar är 
lika höga. Det enda som skiljer dem åt är innehållet. I början betalas nästan bara ränta och 
allteftersom tiden går ökar amorteringarna.  
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av de banker som intervjuats. Det redogörs ytterligare för 
intervjuerna som utförts. Frågorna som blivit besvarade under intervjuerna kommer att 
presenteras i direkt anslutning till varje ställd fråga.   
 
 
4.1 Bakgrund om bankerna 
 
Nedan följer en kort beskrivning om de olika bankerna samt lite information om de 
respondenter som besvarat frågorna. 
 
4.1.1 Swedbank 
 
År 1820 bildades den första Sparbanken i Göteborg och 1942 blev den en centralbank. 
Sparbanken Sverige AB bildades 1992, för att 1997 bli FöreningsSparbanken. På årsstämman 
2006 antogs förslaget att ändra bankens firma till Swedbank. Hos Swedbank har 4,1 miljoner 
svenska privatpersoner något konto och i Sverige har de 470 kontor (Swedbank, ref.1). 
Swedbanks marknadsandel på den svenska bolånemarknaden uppgår till 27 %.  
 
På Swedbank har Jari Lampela intervjuats. Han arbetar som kontorschef och är väl insatt i 
frågor kring utlåning till fastigheter. 
 
4.1.2 Nordea 
 
Nordeas namn var från början Wermlandsbanken och grundades 1832. År 1988 byte banken 
namn till Gota Bank. Till följd av bankkrisen i slutet av 1992 inleddes en finansiell 
rekonstruktion av banken. Detta ledde till ett år senare till att Nordbanken övertog Gota Bank 
och har därefterr att verka under firman Nordbanken (Nordea, ref.1). Under år 2000 föreslogs 
att den nya nordiska koncernen skulle få namnet Nordea. Från december 2001 bedrivs all 
verksamhet under varumärket och firman Nordea och de har 260 kontor i Sverige (Nordea, 
ref.2). Nordeas marknadsandel för bolån på den svenska marknaden är 17 %.   
 
På Nordea har Kristina Schubert-Jansson intervjuats. Hon har arbetat med bolån under lång 
tid. 
 
4.1.3 Värmlands Provinsbank 
 
Till en början hette banken Östgöta Enskilda Bank och grundades 1837 (Värmlands 
Provinsbank, ref.1). Värmlands Provinsbank startade i Karlstad 1994 (Värmlands 
Provinsbank, ref.2). Värmlands Provinsbank blev en del av Danske Bank 1997. De har ett 
lokalt kontor i Karlstad med egen styrelse. Trots att Värmlands Provinsbank är en egen bank 
kan de dra nytta av resurserna och de internationella möjligheterna som finns i koncernen. I 
Sverige har Danske Bank 50 kontor (Värmlands Provinsbank, ref.3). Marknadsandelen på 
bolån i Sverige är 5 %.  
 
Intervjun har skett med Jan Olof Edman, som är väl insatt i hur det fungerar på banken med 
bolån till privatpersoner.  
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4.1.4 Handelsbanken 
 
Handelsbanken är en av de få större banker som är decentraliserat styrda och de startade 1871 
under namnet Stockholms Handelsbank. Bolagets namn ändrades 1991 till Handelsbanken 
Hypotek. Under bankkrisen i början på 90-talet var Handelsbanken den enda av de större 
svenska bankerna som inte tvingades diskutera statligt stöd. I december 1996 accepterade 
staten Handelsbankens erbjudande om att köpa Statshypotek AB och i februari 1997 blev 
banken ägare till Stadshypotek. År 2001 förvärvade banken SPP Liv och sedan januari 2006 
ingår SPP som ett vinstutdelande livförsäkringsbolag i Handelsbankskoncernen. 
Handelsbanken har i landet 458 kontor (Handelsbanken, ref.1). Med en marknadsandel på 28 
% är Handelsbanken den största banken i Sverige gällande bolån.
 
Ulrik Wedelin har intervjuats. Han arbetar som kontorschef på Handelsbanken och vet hur det 
fungerar med bolån. 
 
4.1.5 Länsförsäkringar Bank och Försäkring 
 
År 1801 bildades det första lokala länsförsäkringsbolaget i Sverige. Till Värmland kom det 
först 1843 genom landshövding Hans Fredrik Oldevig och bergsingenjör Franz von Schéele 
och kallades då Brandstodsbolag. Bolaget byte firma 1985 till Länsförsäkringar Värmland 
(Länsförsäkringar, ref.2). Bankverksamheten bedrivs med idén att alla affärer och kontakter 
med kunden sker lokalt. Bolaget har 85 bankkontor runtom i landet (Länsförsäkringar, ref.3). 
Länsförsäkringar Banks marknadsandel på bolån uppgår till 3 % och är därigenom den bank 
med lägst marknadsandel i vår undersökning.  
 
Fredrik Hildebrand har intervjuats och arbetar med bolånefrågor hos Länsförsäkringar. Han 
säger att Länsförsäkringar framförallt förknippas med försäkringar, där de är en av få stora 
aktörer. Deras bankverksamhet har en kraftig tillväxt då fler kunder uppskattar den 
helhetslösning de kan erbjuda. Länsförsäkringar kan erbjuda kunder sänkta 
försäkringskostnader om kunder tecknar bolån hos dem.   
 
4.2 Intervjuer 
 
Det kom fram svar under intervjuerna som ligger utanför ramen för frågorna. Något som alla 
banker påpekade var hur viktigt det är att få en bra relation med kunden. En bra relation kan 
innebära att kunden får ett bättre utgångsläge vid ansökan om lån. Bankerna vill ha sina 
kunder som helkunder då det är mest lönsamt. Med helkund menas att alla konton, fonder och 
aktiedepåer flyttas till en bank. Vill kunden ta ett bolån och förutsättningarna inte är ultimata 
kan de bli beviljade lånet om de flyttar över hela sin ekonomi till banken för det kan gynna 
banken på sikt. Bankernas förtjänst blir bättre ju fler tjänster kunderna utnyttjar. Om en kund 
vill flytta lånen till en annan bank under bindningstiden kommer kunden att få betala en 
ränteskillnadsersättning till den ursprungliga banken. När en kund väljer att binda sitt lån 
väljer de att köpa trygghet under bindningstiden. När kunden binder lånet riskerar den inte att 
bli drabbad av högre kostnader om räntan går upp under lånets löptid. När bindningstiden för 
lånet går ut kommer en ny förhandling mellan kund och bank att uppstå. Amorteringen läggs 
oftast upp på betydligt längre tid. En amorteringsplan kan vara allt mellan 30- 50 år.   
 
Som framgår av inledningen har vi valt att i undersökningen inte ta med kostnader för lagfart 
och pantbrev. Beräkningarna är endast gjorda under förutsättningarna att fastigheten belånas 
till 100 %. 

 28



Snabbfakta om de fiktiva paren 
 
Jan och Fia har jobb på Stora Enso respektive Telia med en samlad bruttoinkomst på 47 000 
kr. Jan har dessutom en betalningsanmärkning sedan tidigare på 5 000 kr. 
 
Erik har en anställning på Volvo och Lina studerar och jobbar extra. Tillsammans har de en 
bruttoinkomst på 30 000 kr. Erik har dessutom ett sparkapital på 100 000 kr.   
 
4.2.1 Månadskostnad 
 

1. Vad blir de fiktiva parens månadskostnad?  
 
Jari Lampela, Swedbank 
 
Finns det en betalningsanmärkning går det att prata med kunden för att se vad det rör sig om. 
Det går därför att godkänna en kund med betalningsanmärkning. 
 
De båda paren kommer att få likadana månadskostnader med en bunden ränta på 5 % på 5 år 
och räntesatsen på den rörliga delen är också 5 %. Den totala månadskostnaden inkl. 
fastighetsskatt, drift och skattereduktion kommer att bli 9 768 kr/mån. Av dessa utgör 6 210 
kr räntor och 2 088 kr amorteringar. Av köpeskillingen kommer 15 % utgöras av topplån 
vilket blir 225 000 kr och resterande 1 275 000 kr bottenlån.   
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
En betalningsanmärkning kan gå igenom om personen till exempel glömt att betala hyran en 
gång. Det blir svårt att godkänna om anmärkningen exempelvis är en skatteskuld.  
 
Deras månadskostnader kommer enligt beräkningarna att skilja sig åt. Jan och Fia kommer att 
ha en månadskostnad på 8 808 kr inkl. amortering på 1250 kr, drift på 2 500 kr fastighetsskatt 
om 750 kr och skattereduktion på 1 847 kr. Räntekostnaderna uppgår till 6 155 kr/mån. 
 
Erik och Lina kommer att få en månadskostnad på 8 191 kr varav ränta 6 166 kr/mån, 
amortering är 625 kr, driftskostnader 2 500 kr/mån, fastighetsskatt 750 kr/mån och 
skattereduktion 1 850 kr/mån. Beräkningarna är gjorda så att bottenlån har en fast ränta på 
4.99 % på 5 år och topplånet har en rörlig ränta på 4.5 %. 
 
Jan Olof Edman, Värmlands Provinsbank 
 
Det vanliga om det finns en betalningsanmärkning är att banken säger nej, men det går alltid 
att titta på vad det är för anmärkning samt vad det är för person som ska låna. Jans 
betalningsanmärkning kan därför vara acceptabel. För båda paren kommer beräkningarna att 
se likadana ut.  
 
Om man räkna på den faktiska räntan skulle de få en total månadsavgift på 10 039 kr/mån, 
varav ränta är 5 830 kr, amortering på 1 875 kr, driftskostnader 3 333 kr/mån, fastighetsskatt 
750 kr/mån och skattereduktionen 1 749 kr/mån. Lånet kommer att vara upplagt på en rörlig 
del med ränta på 4.5 % på 400 000 kr och på två fasta delar på 3 år med ränta 4.7 %, 
respektive 5 år med ränta på 4.85 % om 400 000 kr vardera. Av köpeskillingen kommer 
300 000 kr att bestå av topplån, med en räntesats om 4.75 %.   
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Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Jans betalningsanmärkning kan vara godtagbar, beroende samt att det inte gäller mer än ett 
tillfälle. Såvida lån beviljas är det bra om familjen kan spara 1 000 kr/mån för att bygga upp 
en buffert. De skulle få amortera 1 000 kr/mån på bottenlånet och 1 250 kr/mån på topplånet. 
Räntekostnaderna skulle ligga på 4 000 kr/mån med en räntesats på 5 % på 5 år. 
 
Till Erik och Lina ges en rekommendation att de ska spara 400-500 kr/mån samt att de ska ha 
50 000-60 000 kr kvar av sitt sparkapital och lägga resten i kontantinsats. Det är även att 
rekommendera att ha mer bundet lån för att ha mer säkerhet i vad de ska betala varje månad. 
Räntekostnaderna för paret uppgår till 4000 kr/mån, vilket grundar sig i en ränta på 5 %. De 
ska definitivt klara av att amortera på topplånet och det blir 1 250 kr/mån som är 15 % av, 1 
500 000 kr, vilket ger 225 000 kr. De skulle även amortera 1 000 kr/mån på bottenlånet. Båda 
paren skulle helst amortera lite mer eftersom risken för banken är större. 
 
En grundbult för att få låna pengar är att det finns en buffert. 
 
Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
 
Jan och Fia kommer att få avslag på sin ansökan eftersom Jan har en betalningsanmärkning. 
Oavsett vad de har för inkomster kommer de inte att bli beviljade lån eftersom nya kunder 
med anmärkning inte blir beviljade lån. Enda undantaget är befintliga kunder där det går att se 
tillbaks på historiken. Hade paret inte haft en betalningsanmärkning hade de blivit 
rekommenderade att lägga upp lånet på hälften rörlig ränta på 4.05 % och hälften bundet på 3 
år med ränta 4.80 %. Räntekostnaderna skulle då uppgå till 5 463 kr/mån.  
 
Erik och Lina kan trots deras låga inkomster bli beviljade lånet. Upplägget på lånet skulle i 
deras fall bli 500 000 kr rörligt och 1 000 000 kr bundet på 3 år. Den totala räntekostnaderna 
kommer då att uppgå till 5 595 kr/mån. 
 
En rekommendation till båda paren är att utöver räntekostnaderna amortera 800 kr/mån på 
lånet vilket är extra viktigt med låg inkomst. Efter boendekostnaden är betald ska paren ha 
12 000 kr kvar till andra utgifter enligt kalkylerna. (6 000 kr/vuxen)  
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Swedbank 

 
Nordea 

 
Värmlands 
Provinsbank 

 
Handelsbanken 

 
Länsförsäkringar 

Bottenlån 1 275 000 kr 1 350 000 kr 1 200 000 kr 
uppdelat på  
3*400 000 

1 275 000 kr 1 350 000 kr 

Topplån 225 000 kr 150 000 kr 300 000 kr 225 000 kr 150 000 kr 

Ränta % 5 % rörlig  
5 % bunden  
5 år 
 

4.5 % rörlig 
4.99 % bunden  
5 år 

4.75 % på topplånet 
4.5 % rörlig 
4.7 % bunden 3 år 
4.85 % bunden 5 år 

5 % bunden  
5 år 

4.05 % rörlig 
4.80 % bunden  
3 år 

Ränta kr/mån 6 210 kr J & F, 6 155 kr 
E & L, 6 166 kr  

5 830 kr 6 250 kr J & F, 5 463kr 
E & L, 5 595 kr 

Amortering 
kr/mån 

2 088 kr J & F, 1 250 kr 
E & L, 650 kr 

1 875 kr 2 250 kr 800 kr 

Total  
Månadskostnad 
kr/mån 

9 768 kr J & F, 8 808 kr 
E & L, 8 191 kr 
  

10 039 kr 10 708 kr J & F, 8 134 kr 
E & L, 8 227 kr 

 
Egen sammanställning av resultatet  
 
4.2.2 Kontantinsats 
 

2. Vad gör låntagarna om de inte har möjlighet att lägga någon kontantinsats? 
 

Jari Lampela, Swedbank 
 

De får låna 100 % av köpeskillingen. Belåningsgraden ligger på 85-90 %, så 10-15 % 
kommer att utgöras av topplån. I båda parens fall kommer de att ha topplån på 15 %. 
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
Det går att låna över 100 % av belåningsvärdet. Över 75 %- 90 % är ett s.k. kombilån. 
Lånebelopp därutöver kommer att utgöras av topplån. 
 
Jan Olof Edman, Värmlands provinsbank 
 
Om de inte kan betala kontantinsatsen går det att låna 100 % men då kommer 20 % att bestå 
av topplån. Detta eftersom belåningsgraden ligger på 80 %. Bankerna höjer hela tiden 
belåningsgraden och det kan ses som ett konkurrenstecken.   
 
Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Det optimala vore att en kontantinsats på 10-15 % betalades in, men så är det inte alltid utan 
sker endast i hälften av alla fall. Den andra halvan lånar 100 % av köpeskillingen samt till 
pantbrevs- och lagfartskostnaderna. För att detta ska gå igenom krävs en bra ekonomi och en 
snabbare amortering. Dessa två paren kommer att ha topplån på 15 %. 
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Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar bank & försäkring 
 
Det går att låna till hela beloppet och kunderna får även låna mer än 100 % om exempelvis 
badrummet behöver renoveras. Det som styr om de får låna mer än 100 % är att 
månadskostnaden inte blir så hög att kalkylen visar minus. Det är lättare att låna mer än 
köpeskillingen om fastigheten har en gynnsam lokalisering.  
 
4.2.3 Topplån 
 

3. Hur ser topplånet ut för paren? 
 
Jari Lampela, Swedbank 
 
De kommer att ha topplån på 15 %, vilket blir 225 000 kr av köpeskillingen på 1 500 000 kr. 
Denna del kommer de att få amortera av på 10 år vilket blir 22 500 kr/året. Det är inte rättvist 
mot kunden att lägga upp topplånet på exempelvis 25 år, eftersom det ska bort så fort som 
möjligt. Lägger man upp topplånet på 25 år känns det som man lurar kunden. Finns det inget 
topplån blir månadskostnaden lägre och då får kunden pengar över till annat. 
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
Båda paren kommer att ha topplån som kommer att bli 10 % av köpeskillingen, d.v.s.  
150 000 kr. Det är på denna del som man kommer att amortera under de första 10 åren. Att 
lägga upp ett topplån på 10 år är det vanligaste men det går att ha längre tid. Det 
rekommenderas att kunderna har längre återbetalningstid på topplånet om de har lägre 
inkomst. Det kan annars bli svårt dem som är låginkomsttagare att klara av att betala lånet. 
 
Jan Olof Edman, Värmlands Provinsbank 
 
Båda paren kommer att ha topplån, eftersom att de kommer att låna till hela köpeskillingen. 
Topplånet kommer att utgöra 20 % av priset vilket innebär 300 000 kr och det blir då en 
räntekostnad på 1 147 kr/mån. På topplånet är det strängare återbetalningstid. Det är bra att ha 
en kontantinsats för att undvika toplån.  
 
Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Om de kommer att ha något topplån har att göra med hur kalkylen ser ut och om låntagaren 
betalar någon kontantinsats. Om låntagaren lånar 100 % kommer topplånet att ligga på 15 % 
av köpeskillingen, då belåningsgraden vanligtvis ligger på 85 %. Om fastigheten är centralt 
belägen i ett attraktivt område kan bottenlånet uppgå till 90 %, vilket kan ses som ett 
konkurrenstecken.  
 
Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
 
Under förutsättning att anmärkningen inte funnits skulle båda paren ha beviljats ett topplån på 
10 %, eftersom belåningsgraden ligger på 90 %. Topplånet brukar vanligtvis ligga på 10-20 år 
och maximalt kan ett topplån vara på 30 år. All amortering kommer i början att ske på 
topplånet. 
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4.2.4 Månadskostnad nu och sedan 
 

4. Kan den nuvarande lägsta månadskostnaden bli den dyraste i framtiden? 
 
Jari Lampela, Swedbank 
 
Om en bank lägger upp topplånet på 10 år och en annan på 20 år är det inte säkert att kunden 
tänker på det. Kunden kan stirra sig blind på vad månadskostnaden blir idag och har då inte en 
tanke på att det kanske inte alls är lika fördelaktigt om 10 år när topplånet är borta hos en 
bank men inte en annan. Även om kostnaderna blir högre idag är de borta om 10 år och 
låntagaren undgår då den ränta som skulle fortsatt att löpa i 10 år till. 
 
Vid belåning kan en del konkurrenter ”pruta” några punkter på räntan för att få en kund. Detta 
medför oftast inte stora skillnader med de redan hårt pressade räntorna, så det kanske inte är 
värt att byta bank om det går att spara 8 kr/mån. Kunderna ser det inte på det sättet utan stirrar 
sig blinda på att räntesatsen blir lägre. Då måste man visa dem vilket litet utslag det ger på 
rabatten de blivit erbjudna.   
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
Kunden kan ha förhandlat till sig ett bra lån på banken och det är inte säkert att det blir en lika 
bra förhandlig nästa gång. Kunderna blir mer medvetna om att jämföra konkurrenterna för att 
få en så låg månadskostnad som möjligt. Det är då inte säkert att om de väljer den bank som 
ger lägst månadskostnad idag blir lägst om exempelvis 10 år. En bank kanske har 5 års 
amorteringsfritt och en annan inte. Då kan lånet om 10 år bli billigare hos den bank som 
kunden får amortera hos nu. 
 
Det går att ge vissa rabatter på räntorna, men det finns inte något större utrymme att gå ner 
många punkter. 
 
Jan Olof Edman, Värmlands Provinsbank 
 
När kunden ska ta ett lån går det alltid att förhandla om räntan, eftersom det råder konkurrens 
mellan bankerna. Det billigaste nu behöver inte bli det billigaste i framtiden, eftersom man i 
ett senare skede kanske inte förhandlar fram en lika bra räntesats som första gången. När 
kunden ska lägga om lånen är det inte ovanligt att de bara fyller i en blankett till sin 
nuvarande bank, istället för att prata med dem och få ett bättre pris samt att gå runt till 
konkurrenterna. 
 
Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Om kunderna lånar mer innebär det större begränsningar. Om fastigheten säljs med förlust för 
att den belånats för mycket kan det bli svårt att få lån vid ett senare tillfälle. Om det lånats på 
huset till inköp av bil, båt o.s.v. kan det till slut bli svårt att betala lånen. 
 
Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
 
Den totala månadskostnaden på banken kan bli lägre om man som helkund kombinerar lån 
och försäkring. Det går då att ge rabatt på försäkringen och den totala kostnaden kan på så vis 
bli lägre. För tillfället erbjuds två räntefria månader som omräknas till räntepunkter för att se 
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vad den totala räntekostnaden blir och om kunden tjänar på det. Man märker att kundernas 
medvetenhet om att det finns konkurrenter blir större och att det faktiskt går att byta bank, om 
det erbjuds en bättre helhetslösning hos någon annan bank. 
 
4.2.5 Krav-/Kalkylräntan 
 

5. Vad ligger krav-/kalkylränta på? 
  
Jari Lampela, Swedbank 
 
För att en kund ska få låna pengar till en bostad krävs det att han ska klara av en räntehöjning 
på minst 2 %-enheter, vilket i dagens läge innebär en ränta på c.a. 7 %. Kunden ska även klara 
av att amortera 0.5 % på bottenlånet. Det är väldigt viktigt att kunden amorterar från början. 
 
I kalkylen räknas det med att två vuxna förutom boendekostnader har kostnader på 10 500 kr 
tillsammans. Hade de haft barn hade det räknats 2 000 kr extra för varje barn i hushållet. 
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
För att få låna pengar krävs alltid att kravkalkylen ska gå ihop. I kravkalkylen är det beräknat 
att kunden ska klara av en räntehöjning på 3 %- enheter vilket idag utgör en ränta på 8 %. På 
lånet ska kunden även klara av att amortera 2 % av köpeskillingen. 
 
För två vuxna räknar man med att de tillsammans har utgifter på 11 400 kr i månaden. Hade 
de haft barn hade det räknats med ett genomsnitt på 2 250 kr per barn. Denna summa varierar 
och kan vara lite mer eller lite mindre beroende på hur gammalt barnet är och vilket kön det 
har.  
 
Jan Olof Edman, Värmlands Provinsbank 
 
De båda parens kalkyler kommer att se likadana ut. Efter att boendekostnaden är betald ska de 
enligt kalkylen ha kvar drygt 10 000 kr till andra utgifter. Efter att dessa utgifter är betalda är 
det bra om kalkylen inte visar ett nollresultat, eftersom det då inte finns något utrymme för 
oförutsedda utgifter.  
 
För att bli beviljad lån krävs det att de klarar av en räntehöjning på 2 %- enheter, vilket ger en 
ränta på 7 %. 
 
Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Hur lånen läggs upp beror på vad vi och kunden tycker passar bäst in på just dem som lånar. 
Det är individuell uppläggning av lånen som gäller.  Efter att allt är betalt inkl. mat m.m ska 
de ha några tusen kvar att leva på.   
 
I kalkylen ska de klara av en räntehöjning mellan 1.5-2 %- enheter,  vilket kanske egentligen 
ligger lite lågt. 
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Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
 
Kravet som finns är att varje vuxen ska ha 6 000 kr kvar att leva på varje månad efter att 
månadskostnaden på lånet är betalt. För varje barn som finns i hushållet kommer det att 
räknas med 2 500 kr per barn.  
 
Kalkylräntan som används vid beräkningarna ligger på 7 % i dagens läge. Denna justeras allt 
eftersom räntan ändrar sig men det finns inget som säger att den ska vara exakt 2 %- enheter 
över nuvarande ränta. 
 
4.2.6 Säkerheter 
 

6. Är fastigheten enda säkerheten för lånet? 
 
Jari Lampela, Swedbank 
 
Utgångspunkten är att det enbart ska vara fastigheten som säkerhet. Det är inte alltid att det är 
så och då kan det krävas en borgensman. Borgensmannen ska helst vara förälder eller nära 
anhörig; kompisar är inte att rekommendera. En borgensman kan krävas om det finns en 
osäkerhetsfaktor kring kundens arbete. Jari Lampela säger att faktorer som spelar in är om 
kunden har en provanställning eller att det finns hot om att arbetsplatsen ska läggas ner. Detta 
är endast en åtgärd som ska vara för kundens bästa och minimera bankens risk. Förr var det 
vanligare att borgensmän efterfrågades i större utsträckning. 
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
Det är inte alltid enbart fastigheten som utgör säkerhet för bolån. Det förekommer att vi 
kräver borgensman för låntagaren, vilken kan vara låntagarens förälder. Det är vanligast med 
borgen om kunden har låg inkomst eller om man som Jan och Fia har en 
betalningsanmärkning. 
 
Jan Olof Edman, Värmlands Provinsbank 
 
Det förekommer att det inte enbart är fastigheten som utgör säkerhet. Ibland kan det 
förekomma krav på borgen från banken. Detta för att banken ska ha en högre säkerhet och att 
det ska finnas någon som ställer upp om låntagaren inte kan betala. Det är en 
förhandlingsfråga om borgensman ska finnas med. Om kunden inte vill ha borgensman får vi 
fundera över situationen och kanske komma överens om det.  
 
Jan Olof Edman tycker att det är ett tydligt konkurrenstecken att vissa banker väljer att inte 
begära borgensmän för fastighetslån. Det kan vara anledningen till att en kund slutligen väljer 
en viss bank.  
 
Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Fastigheten är inte det enda som används som säkerhet. Ibland krävs det att föräldrar går i 
borgen. För de båda paren kan det komma att krävas borgen, eftersom det ena paret har en 
betalningsanmärkning och det andra har låga inkomster. 
 
 

 35



Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
 
Vi använder oss inte av borgensmän utan istället av en medlåntagare. Detta kan inte vara vem 
som helst utan ska vara nära anhörig. Vid kalkyleringen av den eventuella utlåningen kommer 
även den anhöriges eventuella lån att räknas med. 
 
4.2.7 Förändringar 
 

7. Förändringar sedan 90-talet? 
 
Jari Lampela, Swedbank 
 
På 90-talet kunde bankerna låna ut pengar och tänka att fastighetens värde ändå skulle öka på 
ett års sikt från exempelvis 500 000 kr till 700 000 kr på den premissen blev kunden beviljad 
lån. Idag tänker vi istället att om kunden köper ett hus för 1 500 000 kr kan det vara värt 1 400 
000 kr nästa år. Banken tar alltså numera mindre risker.  
 
Jari Lampela säger att han inte är rädd för att det är en fastighetsbubbla vi upplever nu. Det 
som ”skrämmer” honom är att utvecklingen går mot att allt blir förskjutet. Med detta menar 
han att människor studerar längre och således blir husköpet senarelagt. Att husköpet blir 
senarelagt innebär i sin tur att människor kommer att ha en stor del kvar av sitt huslån när de 
går i pension. När de går i pension kommer deras inkomst att minska, men kostnaderna för 
lånet förblir på samma nivå.   
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
Det finns inget utrymme för att göra några glädjekalkyler, utan låntagaren måste ha ett 
positivt betalningsflöde i kravkalkylen som ligger på 3 %-enheter över nuvarande ränta. 
 
Jan Olof Edman, Värmlands Provinsbank 
 
Den stora skillnaden jämfört med förr är att kunderna numera är mer medvetna och har bättre 
uppfattning på vad som erbjuds av konkurrenterna. Bankerna förlorade inte några större 
summor på utlåning till privatpersoner då de flesta ville göra rätt för sig. Dock hamnade 
många privatpersoner efter med sina betalningar, men valde till slut att göra rätt för sig.   
 
Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Handelsbanken var en av de få banker som klarade krisen utan statligt stöd. Det är mer 
försiktighet när pengar lånas ut idag. Förhoppningen är att inte lika många kunder ska bli 
drabbade om det blir en fastighetskris igen. 
 
Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
 
Fredrik Hildebrand ansåg sig inte kunna besvara frågan eftersom han inte arbetade på bank 
vid den tiden. 
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4.2.8 Fastighetsskatten 
 

8. Förändringar när fastighetsskatten tas bort?  
 
Fastighetsägare till småhus betalar i nuläget 1 % per år av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. 
För våra fiktiva par skulle det innebära en årlig kostnad på 9 000 kr. Fastighetsskatten 
kommer att ersättas av en kommunal avgift på 4 500 kr den 1 januari 2008.  
 
Jari Lampela, Swedbank 
 
Taxeringsvärdet finns idag inräknat i kalkylen och försvinner fastighetsskatten kommer 
beräkningarna att påverkas beroende på hur högt taxeringsvärdet är idag.  
 
Kristina Schubert-Jansson, Nordea 
 
Taxeringsvärdet är inräknat i kalkylen och försvinner fastighetsskatten kommer det att 
påverka kalkylen positivt för låntagaren. Detta förutsätter dock att fastighetsskatten är högre 
än den blivande kommunalavgiften.  
 
Jan Olof Edman, Värmlands Provinsbank 
 
Det kommer att påverkas eftersom det finns med i kalkylberäkningarna. Beroende på vad 
kunden betalar för fastighetsskatt idag kan det innebära att han får mer pengar kvar att leva 
på. Det gör att om kunden inte blev beviljad lån tidigare kan han möjligtvis bli det i fram 
tiden. 
 
Ulrik Wedelin, Handelsbanken 
 
Det kan bli skillnad i kalkylen beroende på hur högt taxeringsvärde fastigheten har. Idag är 
det inräknat i kalkylen. Tas fastighetsskatten bort och ersätts av en kommunal avgift på kan 
det ge utslag på ett positivt sätt för kunden. Skillnaden på Karlstad-marknaden kommer inte 
att bli så stor då det inte finns många hus som har ”jättehöga” taxeringsvärden. Om kalkylen 
går ihop bara för att fastighetsskatten tas bort får vi nog ta och fundera över situationen.    
 
Fredrik Hildebrand, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
 
Det kan bli skillnad i kalkylen eftersom fastighetsskatten i dagens läge är inräknat. Om den 
försvinner kommer den kommunala avgift att räknas in istället. Om det blir någon skillnad 
beror på hur högt taxeringsvärde kunden har i dagsläget.  
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5. ANALYS 
 
I detta avsnitt kommer vi att koppla samman de svar som framkommit i empiriavsnittet med de 
teorier som använts.  
 
  
5.1 Relation till kunden/lojalitet 
 
Respondenterna tycker att relationen till kunden är väldigt viktig vid en fastighetsaffär. En bra 
relation kan innebära att kunden får ett bättre utgångsläge vid förhandling om lån. Som det 
även beskrivs i teorin fokuserar bankerna på kundtrohet och sätter kundnyttan i fokus. De ser 
allt ur ett långt tidsperspektiv och vill behålla sina kunder genom att binda upp kundernas lån 
under en längre tid. Med relationsmarknadsföring skapar banken en konkurrensfördel jämfört 
med nischbankerna, som inte har samma möjlighet att möta sina kunder som bankmannen har 
möjlighet att göra på sitt lokala bankkontor. Det kan på så vis vara lättare för en lokal bank att 
få en lojal kund än för en nischbank, då kunden får en bättre relation till bankmannen och 
därmed banken. 
 
Våra respondenter har alla talat om att kunderna har en större förståelse för lånebranschen än 
vad de haft tidigare. Kunderna är mer medvetna om att det kommer att löna sig att gå runt på 
kontoren och ”köpslå” med de olika bankerna. I teorin beskrivs detta scenario som köparens 
förhandlingsstyrka. Att köparen har en sådan styrka bekräftas också av respondenterna och de 
beskriver hur en kund kan komma in till dem och säga att de fått bättre villkor hos en annan 
bank. Kunden kan på detta sätt förhandla till sig ett mer fördelaktigt lån än vad som var 
utgångsbudet, men alla banker har begränsningar att gå efter. Det är då viktigt för 
bankmannen att förstå kundens behov så att det inte som det beskrivs i Gapmodellen uppstår 
några gap mellan kunden och bankmannen. Om bankerna har erbjudit likvärdiga villkor 
kommer relationen till banken i allmänhet och den personliga bankmannen i synnerhet att 
fälla avgörandet vilken av bankerna som kommer att väljas.  
 
Något som en respondent påpekade var att de inte beviljar en kund lån även om en konkurrent 
gjort det om de inte tror att kunden klarar av att betala lånet. Respondenten menade att det 
inte går att bevilja ett lån av konkurrensskäl, utan banken måste känna ett förtroende för 
kunden och känna att den klarar att betala sitt lån. Kunden ska se en avslagen bolåneansökan 
som en rekommendation om att titta på ett billigare boende eller att för tillfället avstå från 
köp.     
 
Trots att de är få aktörer är det viktigt för banken att producera en tjänst som kunderna är 
nöjda med. Även om storbankerna fortfarande har en stor del av marknaden kommer det nya 
hot genom nischbanker. Det är därför viktigt för bankerna att producera en tjänst som 
uppfyller kundens förväntningar.  
 
5.2 Förändrade krav 
  
Topplånedelen hos de olika bankerna skiljer sig åt. Detta har att göra med att belåningsgraden 
blivit högre då konkurrens från nischbankerna påverkar storbankerna. Storbankerna måste 
agera så att inte nischbankerna tar för stora marknadsandelar av dem.  
 
Belåningsgraden skiljer sig i utgångsläget mellan 80-90 % hos de intervjuade bankerna. Hos 
de två banker där månadskostnaden var lägst hade båda en belåningsgrad på 90 %, vilket 
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gjorde att den totala månadskostnaden blev lägre. Ulrik Wedelin på Handelsbanken menade 
att banken kan tänka sig att höja belåningsgraden om fastigheten ligger centralt i ett attraktivt 
område. De kan då höja belåningsgraden från 85 % till 90 %. Hos Ikanobanken ligger 
belåningsgraden på 95 % under förutsättning att hela lånet finns hos banken. Detta är en 
anledning till att storbankerna fått öka sin belåningsgrad. Trots att bankerna har höjt sin 
belåningsgrad ligger de fortfarande efter många av nischbankerna som i flera fall har en 
belåningsgrad på 95 %.   
 
Alla de tillfrågade bankerna utom Länsförsäkringar skulle acceptera en kund med 
betalningsanmärkning under förutsättning att det inte skett kontinuerligt. Hos 
Länsförsäkringar kan de tänka sig att se över situationen om personen är kund hos dem sedan 
tidigare. De andra bankerna sa att de tar hänsyn till vad anmärkningen rör sig om och vad det 
är för person som ska låna pengar. På Nordea sa Kristina Schubert-Jansson att det kan vara 
svårt att acceptera en betalningsanmärkning om det rör exempelvis om en skatteskuld. Skulle 
det däremot vara hyran som inte blivit betald en enstaka månad kan lånet likväl gå igenom.  
 
Utgångspunkten för alla bankerna vid en fastighetsaffär är att det enbart ska vara fastigheten 
som utgör säkerhet, men i vissa undantagsfall krävs en borgensman. Förr var det vanligare att 
bankerna krävde mer säkerheter än enbart fastigheten vid lån, detta i form av borgensman 
säger Jari Lampela på Swedbank. Jan Olof Edman på Värmlands Provinsbank tycker att det är 
ett tydligt konkurrenstecken att vissa banker inte väljer att begära borgensman eftersom det 
kan vara avgörande om en kund väljer en viss bank i slutändan. Står det mellan två liknande 
erbjudanden, varav den ena kräver borgensman, blir valet för kunden lätt. De gånger bankerna 
kräver borgensman är om kunden har en betalningsanmärkning, en provanställning eller låg 
inkomst i förhållande till lånebeloppet.  
 
Detta kan, som det även beskrivs i teoriavsnittet 3.2, vara ett steg i att bankerna måste anpassa 
sig genom att effektivisera och utveckla sina tjänster när nischbanker träder in på marknaden. 
Nischbankerna har inte samma krav som de större bankerna, vilket innebär att storbankerna 
måste anpassa sig för att behålla marknadsandelar. När det blir mer konkurrens på marknaden 
innebär det att bankerna får anpassa sig och därför har deras krav ändrats med åren. Det går 
fortfarande att se bankmarknaden som oligopolisk, eftersom de fortfarande har övertaget på 
marknaden, men valmöjligheterna för kunderna ökar hela tiden. 
 
5.3 Amorteringsmetoder 
 
Teorin tar upp två amorteringsmetoder; annuitet och rak amortering. I verkligheten använder 
de intervjuade bankerna den raka amorteringen. Bankerna säger generellt att de inte längre 
tänker på annuitetsamortering då det kan vara krångligt för banken att förklara för kunden och 
att förstå sig på. Annuitet var populärt förr då det fanns möjlighet att göra högre ränteavdrag i 
deklarationen. Skattereformen 1990 satte stopp för det då de sänkte ränteavdraget från 70 % 
till 30 %. Följden blev att annuitetsamorteringar inte längre används i någon större 
utsträckning.  
 
Bedömningen om hur mycket en kund ska amortera sker på individuell basis. Alla 
respondenter är överens om att det är viktigt för kunden att amortera så mycket som möjligt 
på topplånet för att så snabbt som möjligt betala av det, vilket medför att månadskostnaden 
minskar för låntagaren.  
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6. SLUTSATS 
 
I detta avsnitt kommer vi att reflektera över vad som kommit fram i undersökningen. Det 
kommer att göras utifrån det insamlade materialet och vad som kommit fram i analysen. Vi 
kommer att ge svar på frågeställningen som presenterades inledningsvis. 
 
 
6.1 Vad blev svaren på de frågor som ställdes i inledningen?  

 
• Kommer våra fiktiva par att bli beviljade lån? 
• Säger banker automatiskt nej till betalningsanmärkningar?  
• Vad har relationen mellan banken och kunden för betydelse vid utlåning till 

fastighet?  
• Använder de intervjuade bankerna och nischbankerna samma amorteringsmetoder 

vid sina beräkningar? 
 

Jan och Fia med den högsta inkomsten skulle trots anmärkningen bli beviljade lånet hos de 
olika bankerna med undantag för Länsförsäkringarna. För att de skulle bli beviljade lånet hos 
Länsförsäkringar skulle krävs att de är kunder där sedan tidigare. Länsförsäkringar kan då 
tänka sig att ta ett samtal med kunden för att se vad anmärkningen rör sig om och undersöka 
deras historik. Även de andra bankerna kan tänka sig att ta ett samtal med Jan och Fia trots att 
de inte är kunder hos dem för att se vad anmärkningen gäller.  
 
Erik och Lina kommer att få problem att bli beviljade lån då de ligger precis på gränsen för att 
klara av lånet. Bankerna ser dock en potential, eftersom Lina inom en snar framtid är 
färdigutbildad och förhoppningsvis kommer att få ett jobb och därmed en högre inkomst. De 
skulle i dagsläget klara förkalkylen, men dessvärre inte kravkalkylen. Bankerna skulle vilja ha 
någon mer säkerhet än fastigheten om lånet skulle gå igenom, detta i form av borgensman. 
Det är också viktigt att banken får ett bra intryck av Erik och Lina, eftersom de ligger på 
gränsen att få lånet beviljat, men bankerna ser en potential i paret som dessutom har sparade 
pengar.  
 
Bankerna anser att det är viktigt för båda paren att amortera så mycket som möjligt. 
Respondenterna tycker att det är extra viktigt att Erik och Lina amorterar lite mer eftersom de 
innebär en större risk för banken. Detta skulle innebära att deras månadskostnader i början blir 
lite högre än Jan och Fias kostnader. Det kan tyckas besynerligt då de har en lägre 
sammanlagd inkomst än vad Jan och Fia har, men det har sin förklaring i bankernas 
riskbedömning. 
 
6.2 Relation till kunden/ lojalitet 
 
Bankerna som intervjuats anser att relationen till kunden är viktig vid en fastighetsaffär, då de 
kan ge kunden ett bättre utgångsläge vid belåning. En kund kan om den är helkund få en 
bättre helhetslösning av sin ekonomi om det finns samlat i en och samma bank. I samband 
med nytagning av lån är det ovanligt att kunderna väljer att ha kvar konton hos en annan 
bank. En anledning till att kunder ändå väljer att ha kvar något enstaka lån hos 
ursprungsbanken är att det är för dyrt att flytta just det lånet. Detta är ett sätt för bankerna att 
inte tappa kontrollen på sina kunder. Binder man ett bolån på fem år kan banken förvänta sig 
att kunden är lojal under hela den tiden. Det finns undersökningar som visar att bankkunder 
har en stor ovilja att byta bank (Ref aa); de upplever det som dyrt, tidskrävande och krångligt. 
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Med andra ord kommer en bankkund troligtvis att vara trogen sin bank stora delar av sitt liv. 
Om en kund vill ha ett bolån kommer personen med största sannolikhet att uppsöka sin 
nuvarande bank i första hand. Om den banken inte erbjuder kunden vad den vill ha kan 
kunden söka andra banker. Många gånger tar husköpet så stor tid i anspråk att kunden 
kontaktar sin befintliga bank för ett lånelöfte utan att kontrollera de andra alternativen som 
finns på marknaden (Ref aa).  Det kan därför vara svårt för en nischbank att slå sig in på 
marknaden. De kan oftast inte erbjuda samma helhetslösning som storbankerna samt att deras 
relation till kunden inte blir särskilt personlig. 
 
Det är lättare för en kund att förhandla om lånet med en bankman. Kunden kan därigenom få 
ett förmånligare lån än vid ansökan om lån via Internet hos nischbankerna. Hos Ikanobanken 
accepterar de inte att kunden förhandlar om räntan utan kunden får acceptera den ränta som 
erbjuds. Generellt sett är det svårt att förhandla om räntan hos en nischbank, då all 
kommunikation om lånet sker via Internet och de tillämpar standardiserade kreditprofiler. 
 
6.3 Förändrade krav 
 
Att bankerna idag accepterar en betalningsanmärkning kan vara ett konkurrenstecken, 
eftersom det har kommit nischbanker som inte ställer samma krav som storbankerna 
möjligtvis med undantag för Länsförsäkringar. Nämnda bank var den enda som sa nej till 
kunder som inte varit kund hos dem sedan tidigare. De andra bankerna resonerade ”en gång är 
ingen gång”. Bluestep är ett företag som gjort sig kända för att de accepterar personer med 
betalningsanmärkningar. Vad många som har en anmärkning inte vet är att de lokala bankerna 
i stor omfattning accepterar en betalningsanmärkning. Hos ett företag som Bluestep är räntan 
högre än hos de undersökta bankerna.  
 
Nischbankerna har bidragit till att storbankerna har fått förändra sina krav. Under senare år 
har de fått höja belåningsgraden för att inte förlora för stora marknadsandelar. Andra 
förändringar som skett är att det numera inte krävs samma kompletterande säkerhet, 
exempelvis i form av borgensman. Det var vanligare förr att det krävdes borgensman.  
 
6.4 Amorteringsmetoder 
 
Alla intervjuade banker använder sig av rak amortering, eftersom de tycker att det är lättast 
för kunden att förstå. För nischbankerna skiljer det sig en del. Bluestep använder sig inte av 
rak amortering utan av annuitetsamorteringar där kunden betalar mindre i amortering i början 
och mer i slutet av lånet. Ikanobanken använder sig av både annuitet och rak amortering; 
kunden har möjlighet att välja det som passar den bäst.  
 
6.5 Förslag till vidare forskning: 
 
Det skulle vara intressant att se allt från kundens perspektiv.  

• Hur väl söker kunderna information om de olika bankernas erbjudande när de ska 
köpa en fastighet? 

• Se om kunden har samma uppfattning som banken när det gäller 
betalningsanmärkningar och om de tycker att relationen till bankmannen är viktig 
eller om det har mindre betydelse för dem. 

• Hur många av storbankernas kunder har bytt bank och använder sig numera av en 
nischbank? 
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10 
 
Nordea, www.nordea.se  
Ref. 1. Historik http://www.nordea.com/sitemod/default/widecarea.aspx?pid=54512 2007-05-
07  
Ref. 2. Historik http://www.nordea.com/sitemod/default/widecarea.aspx?pid=54482 2007-05-
07 
 
Realtid, www.realtid.se  
Ref.1. 
Marknadsandelar.http://www.realtid.se/ArticlePages/200601/04/20060104162736_Realtid172
/20060104162736_Realtid172.dbp.asp 2007-04-26 
 
SCB, Statistiska centralbyrån www.scb.se  
Ref. 1. Startsida www.scb.se 2007-04-20 
Ref. 2. Löneutveckling http://www.scb.se/templates/tableOrChart____103539.asp 2007-05-21 
 
Studera, www.studera.nu
Ref. 1. Kvantitativ metod https://www.studera.nu/ordlista.shtml#K 2007-04-17 
Ref. 2. Kvalitativ metod  https://www.studera.nu/ordlista.shtml#K 2007-04-17 
 
Swedbank, www.swedbank.se
Ref. 1. Historik http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html 2007-05-
09 
  
Värmlands provinsbank, www.danskebank.se
Ref. 1. Historik http://www.danskebank.se/ombanken 2007-05-08 
Ref. 2. Historik http://www.danskebank.se/KoncernsidorSverige Gå in på se om banken och 
sedan välj Värmlands bankkontor 2007-05-08 
Ref. 3. Historik http://www.danskebank.se/KoncernsidorSverige Gå in på våra bankkontor 
under Värmlands provinsbank 2007-05-08
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http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html
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http://www.danskebank.se/KoncernsidorSverige
http://www.danskebank.se/KoncernsidorSverige%20G%C3%A5%20in%20p%C3%A5%20v%C3%A5ra%20bankkontor%20under%20V%C3%A4rmlands%20provinsbank%202007-05-08
http://www.danskebank.se/KoncernsidorSverige%20G%C3%A5%20in%20p%C3%A5%20v%C3%A5ra%20bankkontor%20under%20V%C3%A4rmlands%20provinsbank%202007-05-08


BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Frågor till bankerna 
 

1. Hur mycket får de betala i månadsavgift på en villa för 1 500 000 kr hos er? Kommer 
det att bli skillnad i månadskostnad för de två paren?  Hur mycket blir räntekostnaderna 
månadsvis och vad blir amorteringarna varje månad hos er?  

 
2. Om de inte kan betala kontantinsatsen vad gör de då? Hur många procent av 

köpeskillingen får man låna till hos er? Vad är bakgrunden till hur många procent av 
köpeskillingen kunden får låna?  

 
3. Kommer dessa två par att ha något topplån och vad får det för konsekvenser i längden 

om man har eller inte har ett topplån? Hur lägger ni upp topplånet? 
 

4. Är det bra att ta det lån som ger lägsta månadskostnad i dagsläget eller kan det bli 
skillnad på sikt så att det billigaste i nuläget blir det dyraste senare, förutom med hänsyn 
till ränteskillnader? 

 
5. Hur kommer ni att lägga upp lånen för de två paren? Vad har ni för krav för att låna ut    

pengar till privatpersoners bostäder? Hur många procent över nuvarande ränta räknar ni 
med att man klarar av att betala? 

 
6. Har ni enbart fastigheten som säkerhet för lånet? 

 
7. Vad har förändrats i kraven på belåning sedan början av 90-talet? Vad har ni lärt er av   

det som hände med bostadskraschen? 
 

8. Kommer era beräkningar att förändras när fastighetsskatten tas bort? 
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Bilaga 2 
 
Bolåneräntor 
 
Småhus:  
  Rörl 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 

Bluestep - 5,40 - - 6,30 - - - - - - - 

Swedbank BolånDir - 4,13 - 4,72 - - 5,00 - - - - - 

Danske Bolån 4,50 - 4,45 4,70 4,80 4,90 4,95 4,95 4,95 5,00 5,00 5,00 

Resurs Bank 4,50 - 4,45 4,70 4,80 4,90 4,95 4,95 4,95 5,00 5,00 5,00 

ICA Bolån - 4,10 4,49 4,72 4,86 4,91 4,93 - 4,96 - - 4,99 

Ikanobanken - 4,10 4,49 4,72 4,86 4,91 4,93 - 4,96 - - 4,99 

Kaupthing Bank 4,65 4,41 - 4,75 - - 4,95 - - - - - 

Länsförsäkringar - 4,05 4,44 4,67 4,80 4,88 4,92 - 4,95 - - 4,98 

Nordea Hypotek 3,95 4,35 4,50 4,74 4,84 4,93 4,99 - - 5,02 - - 

SalusAnsvar - 4,10 4,49 4,72 4,86 4,91 4,93 - 4,96 - - 4,99 

SBAB - 4,10 4,49 4,72 4,86 4,91 4,93 - 4,96 - - 4,99 

SEB Bolån - 3,98 4,49 4,73 4,86 4,92 4,93 4,95 4,96 4,97 4,98 4,99 

SHB Stadshypotek - 4,10 4,44 4,69 4,84 - 4,94 - - 5,00 - 5,05 

Skandiabanken - 4,10 4,49 4,72 4,86 - 4,93 - - - - - 

Swedbank Bolån 4,27 4,90 - 4,72 - - 5,00 - - - - 5,05  

 
(Dagens industri) 2007-04-25 
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Bilaga 3 
 
2007-06-01 
Bank   Räntor Villkor 

Freedom 
Finance 
  

  

3 mån:  3,98 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,98 %  

Belånar upp till: 90 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

SEB 
  

  

3 mån:  3,98 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,98 %  

Belånar upp till: 90 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

GE Money Bank 
  

  

3 mån:  4,22 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,93 %  

Belånar upp till: 95 % 
Lånebelopp från: 200 000 kr 

Handelsbanken 
  

  

3 mån:  4,15 %  
1 år:     4,50 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     5,00 %  

Belånar upp till: 90 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

SBAB 
  

  

3 mån:  4,22 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,93 %  

Belånar upp till: 95 % 
Lånebelopp från: 200 000 kr 

Swedbank 
  

  

3 mån:  4,13 %  
1 år:     4,50 %  
3 år:     4,84 %  
5 år:     4,96 %  

Belånar upp till: 95 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

IKANO Banken 
 

  

3 mån:  4,22 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,93 %  

Belånar upp till: 95 % 
Lånebelopp från: 200 000 kr 

ICA 
  

  

3 mån:  4,22 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,93 %  

Belånar upp till: 95 % 
Lånebelopp från: 200 000 kr 

Länsförsäkringar
Bank & 
Försäkring 
  

  

3 mån:  4,05 %  
1 år:     4,44 %  
3 år:     4,80 %  
5 år:     4,92 %  

Belånar upp till: 90 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

Nordea   

3 mån:  4,40 %  
1 år:     4,58 %  
3 år:     4,94 %  
5 år:     5,09 %  

Belånar upp till: 90 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

SalusAnsvar   

3 mån:  4,22 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,93 %  

Belånar upp till: 90 % 
Lånebelopp från: 200 000 kr 
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Bank   Räntor Villkor 

Resurs Bank 3 mån:  4,50 %  
1 år:     4,45 %  
3 år:     4,80 %  
5 år:     4,95 %  

Belånar upp till: 75 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

SkandiaBanken   

3 mån:  4,22 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,93 %  

Belånar upp till: 85 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

Danske Bank   

3 mån:  4,50 %  
1 år:     4,45 %  
3 år:     4,80 %  
5 år:     4,95 %  

Belånar upp till: 75 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

Kaupthing Bank   
3 mån:  4,46 %  
5 år:     5,05 %  

Belånar upp till: 90 % 
Lånebelopp från: 100 000 kr 

Telge Energi   

3 mån:  4,22 %  
1 år:     4,49 %  
3 år:     4,86 %  
5 år:     4,93 %  

Belånar upp till: 95 % 
Lånebelopp från: 200 000 kr 
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Bilaga 4 
 
2007-06-01 

Bank Bottenlån Ränta Topplån Ränta Amortering Månadskostnad 

SkandiaBanken 1 125 000 kr 4,83 %     1 875 kr 6 403 kr 

Länsförsäkringar 
Bank & Försäkring 
  

1 125 000 kr 4,92 %     1 875 kr 6 488 kr

GE Money Bank 
  

1 125 000 kr 4,93 %     1 875 kr 6 497 kr

SBAB 
  

1 125 000 kr 4,93 %     1 875 kr 6 497 kr

IKANO Banken 
 

1 125 000 kr 4,93 %     1 875 kr 6 497 kr

ICA 
  

1 125 000 kr 4,93 %     1 875 kr 6 497 kr

SalusAnsvar 1 125 000 kr 4,93 %     1 875 kr 6 497 kr 

Telge Energi 1 125 000 kr 4,93 %     1 875 kr 6 497 kr 

Resurs Bank 1 125 000 kr 4,95 %     1 875 kr 6 516 kr 

Danske Bank 1 125 000 kr 4,95 %     1 875 kr 6 516 kr 

Swedbank 
  

1 125 000 kr 4,96 %     1 875 kr 6 525 kr

Freedom Finance 
  

1 125 000 kr 4,98 %     1 875 kr 6 544 kr

SEB 
  

1 125 000 kr 4,98 %     1 875 kr 6 544 kr

Handelsbanken 
  

1 125 000 kr 5,00 %     1 875 kr 6 563 kr

Kaupthing Bank 1 125 000 kr 5,05 %     1 875 kr 6 609 kr 

Nordea 1 125 000 kr 5,09 %     1 875 kr 6 647 kr 
 
 
I compricer.se går det endast att räkna ut vad bottenlånet blir och det är beräknat på en ränta på 5 år då de flesta 
banker räknar på det och lånet är upplagt på 50 år. Denna beräkning antar en kontantinsats på 375 000 kr vilka 
annars utgör topplånet om en kontantinsats inte kan betalas. Anledningen till att 1 125 000 kr utgörs av 
bottenlånet är för att alla banker skulle vara med i beräkningarna. Som framgick av Bilaga 3 så har de olika 
bankerna olika belåningsgrader och den lägsta är 75% av köpeskillingen.  
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